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Uvodnik
Le vključevanje v mednarodne projekte ni
dobra rešitev za naše gozdove
Začenjamo s 67. letnikom Gozdarskega vestnika, stopama v krizno
obdobje. Kriza naj bi pomenila tudi možnost za nov zagon. Ali bo
gozdarstvo, seveda skupaj z lesno predelavo, to izkoristilo, bo iz kriznih razmer izšlo boljše, konkurenčnejše, bodo proizvodi dobili večjo
dodano vrednost, bomo bolje ovrednotili naše naravno bogastvo,
les, bomo iz gozdov dobili tisto, kar bi lahko, bomo …
Ali se na področju raziskovalnega in razvojnega dela gozdarstvo
ukvarja z bistvenim za ta trenutek in prihodnost. Ko se ozremo po
projektih, publikacijah ipd. bi lahko sodili, da hočemo biti predvsem »moderni«, vsem všečni, predvsem vključeni v EU, v svet, se
pohvaliti pred svetom; vse je kot idila.
Vse več je mednarodnih projektov v okviru EU, da bi po enotnih
metodologijah dobili raznovrstne informacije in rešitve o gozdovih,
okolju ipd. Vse več raziskovalcev, pa tudi javna gozdarska služba, je
obremenjenih s takim delom, za tovrstne projekte se vedno najde
tudi denar. Dejstvo je, da se morajo raziskovalne organizacije in raziskovalci obračati tja, kjer so zagotovljena sredstva. Žal tudi država
raje primakne svoj mošnjiček k sofinanciranju, če večina denarja
pride iz vreče v Bruslju. A na tak način ni mogoče usmerjati znanosti.
Pri tem pozabljamo na resnične in strateške težave doma. Toda za
usmeritev v take težave je potrebno vsaj dvoje: 1. jasne usmeritve
države in stroke o raziskovalnih vsebinah in prioritetah, ki temeljijo
na znanih težavah in 2. dolgoročno zagotavljanje ustreznih sredstev
za raziskovalno delo brez sredstev EU.
Delo na mednarodnih projektih je zanimivo, delavnice in srečanja
na mednarodnem nivoju se kar vrstijo, hkrati pa je manj odgovorno,
kot so konkretne usmeritve na projektih in nalogah za delo v naših
gozdovih. Tovrstni projekti konkretnemu delu v naših gozdovih,
ki so potrebni novega strokovno-razvojnega zagona, koristijo le
deloma.
Vlada, ministrstva ali od njih pooblaščeni se bodo morali počasi
zamisliti, komu dati prednost: EU ali konkretno domačemu gozdu
z njegovimi vsakodnevnimi težavami.
Tudi mednarodno sodelovanje je potrebno in koristno, pri tem
se lahko marsičesa naučimo, vendar bi bila potrebna prava mera.
Ali ne trošimo preveč sredstev in energije za tovrstne namene, ne
namenjamo pa dovolj pozornosti domačim razmeram, domačim
težavam?
Evropski projekti ne bodo rešili vseh naših težav, ki jih imamo
doma. Številni so le naši, domači in aktualni.
Ali se tega zavedamo?!
Mag. Franc PERKO
2

GozdV 67 (2009) 1

Znanstvena razprava
GDK: 524.6:907.11(497.4)(045)=163.6

Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve
na območjih Natura 2000 na Slovenskem

Forest Research and Permanent Sampling Plots on Natura 2000 Sites in Slovenia
David HLADNIK1, Alojz SKVARČA2
Izvleček:
Hladnik, D., Skvarča, A.: Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na
Slovenskem. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 1. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 45. Prevod
avtorja, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Potencialna območja Natura 2000, ki so bila predlagana Evropski komisiji, obsegajo več kot četrt milijona hektarov
slovenskih gozdov. Z monitoringom ohranjenosti naravnih habitatnih tipov bomo ugotavljali in dokazovali, ali so
habitatni tipi in vrste, zaradi katerih so bila razglašena območja Natura 2000, še v ugodnem stanju ohranjenosti.
V prispevku so predstavljeni kazalniki o zgradbi in pestrosti gozdnih sestojev v dveh gozdnih habitatnih tipih na
Slovenskem, ocene variabilnost kazalnikov na raziskovalnih in stalnih vzorčnih ploskvah, ocenjene so spremembe
kazalnikov v časovnih obdobjih, primerljivih z 10-letnimi obdobji gozdnogospodarskega načrtovanja. Na območju
smrekovih gozdov na Pokljuki in jelovo-bukovih gozdov na visokem krasu smo primerjali kazalnike sestojne
zgradbe na podlagi podatkov iz gozdarskih raziskovalnih ploskev in kontrolne vzorčne metode. Predstavljene
kazalnike zgradbe gozdnih sestojev bi lahko uporabili za ocenjevanje stanja in sprememb v gozdnih habitatnih
tipih na Slovenskem, pri tem pa ne bo treba veliko spreminjati ali dopolnjevati dosedanjega dela na stalnih vzorčnih
ploskvah, ki so postale izhodišče za zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov.
Ključne besede: Natura 2000, gozdni habitatni tipi, gozdna inventura, sestojna zgradba
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The potential Natura 2000 areas, proposed to the European Commission, include more than one quarter million
hectares of Slovenian forests. Similarly to the other EU member states, we are going to monitor the conservation
status of forest habitat types in Slovenia as well, in order to investigate and argue, whether the habitat types and
species, contributing to the proclamation of Natura 2000 areas, are still in a favorable conservation status. The
paper discusses the suggested indicators relevant for monitoring stand structure and diversity in two of the forest
habitat types in Slovenia, the estimated variability of these indicators on research and permanent sampling plots,
the estimated changes of these indicators in periods of time, comparable with 10-year periods in forest management
planning. We tested the indicators for the assessment of stand structure and its changes in the area of spruce forests
on Pokljuka and in dinaric fir-beech forests on the high Karst. In both areas it was possible to use the data from
forestry research plots and from the continuous forest inventory in order to compare the indicators of the stand
structure. The presented indicators of forest stands structure could be used for the assessment of condition and
changes in Slovenian forest habitat types without significantly changing or supplementing the existing method of
work on permanent sampling plots that became a basis for the collection of data on condition and development
of forests.
Key words: Natura 2000, forest habitat types, forest inventory, stand structure
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UVOD

V zadnjih letih presojamo o pomenu gozdov in
gozdarstva na Slovenskem v povsem novih vlogah,
ki jim jih nalagajo spremembe v naravnem in
družbenem okolju. Mednarodne politične pobude
in resolucije prihajajo kot valovi v približno desetletnih razdobjih in po vsakem takem valu tudi
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v gozdnih inventurah ter gozdnogospodarskem
načrtovanju ostanejo nove vsebine, povezane z
monitoringom posledic onesnaževanja ozračja,
D. H., doc. dr. Univerza v Ljubljani, BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
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dostopnosti gozdnih virov, ogroženosti vrstne
in rastiščne pestrosti, učinkov podnebnih sprememb. Ob novih vsebinah pogosto opuščamo del
strokovnega in raziskovalnega dela, za katerega
se zdi, da v spremenjenem okolju nima več velike
teže, še posebno, če se radi vključimo v ježo na
valovih in nismo dolgo zasidrani v kaki niši prepoznavnega dela.
Dandanes ne moremo pričakovati, da bo
javnost, ki jo vznemirijo zlasti odmevni in medijsko napihnjeni dogodki, objektivno presojala o
konceptu gozdnogospodarskega in gojitvenega
načrtovanja. Verjetno bi lažje presojala o alternativah – različnih morebitnih variantah ukrepanja
in razvoja gozdnih sestojev, pri katerih bi lažje
prepoznala prednosti in slabosti. Tako bi lahko
postalo tudi prepoznavnejše mnogonamensko
gospodarjenje z gozdovi v družbenem okolju,
kjer je zanimanje javnosti za gozdove vedno
večje, spreminjajo pa se tudi zahteve do gozdov.
Čeprav so temeljna načela, ki jih je treba zagotoviti pri gospodarjenju z gozdovi, načela trajnosti,
mnogonamenskosti in sonaravnosti, v Zakonu o
gozdovih (1993) zapisana že skoraj poldrugo desetletje, ni mogoče vnaprej sklepati, da gozdarstvo
tako dojemajo tudi druge interesne skupine za
gozdnogospodarsko načrtovanje.
Nespametno bi se bilo ponovno spustiti v
tehtanje, ali so socialne in okoljske vloge gozdov
pomembnejše od proizvodnih ali celo razmišljati
o segregacijskem konceptu načrtovanja, ki v
prostoru predvideva prostorsko ločitev intenzivno obdelanih površin od naravovarstvenih.
Potencialna območja Natura 2000, ki so bila
predlagana Evropski komisiji, obsegajo tudi več
kot četrt milijona hektarov slovenskih gozdov. Z
monitoringom ohranjenosti naravnih habitatnih
tipov bomo v Sloveniji – tako kot v drugih državah
članicah Evropske unije – ugotavljali in dokazovali,
da so habitatni tipi in vrste, zaradi katerih so bila
razglašena območja Natura 2000, še v ugodnem
stanju ohranjenosti (Golob, 2006).
Novih in zanesljivejših modelov, na podlagi
katerih bomo utemeljevali ohranjenost gozdov,
verjetno ne bomo zmogli oblikovati, ker gozdarstvo
ne more več zagotoviti take podpore raziskovanju
gozdnih rastišč, kot so je bili deležni raziskovalci
vegetacije v drugi polovici prejšnjega stoletja
4

(Zupančič, 1976). Ponovno pa bo treba uporabite
arhivske vire, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo sklepati, kako je potekal razvoj gozdov in v
kakšnih razmerah je potekalo pomlajevanje dreves
v sestojih, ki smo jim zdaj pripisali nov, poseben
pomen na območjih Natura 2000.
Eno najbolj celovitih in obsežnih raziskovanj
arhivskih virov o gospodarjenju z gozdovi je izpeljal Gašperšič (1967) že pred več kot štiridesetimi
leti, ko je raziskoval razvojno dinamiko mešanih
gozdov jelke in bukve na Snežniku za tedanje
stoletno obdobje. Ker so do tedaj v snežniških
gozdovih prebiralno gospodarili že 60 let, je bilo
ključno vprašanje, ali je takratna jelova populacija
nastala in se razvijala po zakonitostih prebiralnega gozda. Razvoj jelovo - bukovih gozdov na
visokem krasu je bil doslej predstavljen že večkrat
(Tregubov, 1957; Gašperšič, 1974; Kordiš, 1993) in
ob tem tudi arhivski viri v gozdnogospodarskem
načrtovanju.
Možnosti za tako raziskovanje posameznih
habitatnih tipov ponujajo tudi raziskovalne ploskve, različni poskusni sestoji, gozdni rezervati,
za katere je sicer mogoče privzeti Pipanovo (1950)
oceno, da je vsaka študija samo izraz dobe in
okolja, v katerem je nastala, toda v svoji vsebini
vedno skrivajo tudi informacije, ki jih lahko izluščimo v reševanju novih strokovnih problemov.
Direktivi o pticah in habitatih, ki sta privedli do
razglasitve območij Natura 2000, je zdaj še prezgodaj ocenjevati, kakšna bo njuna zapuščina v
strokovnem in raziskovalnem delu, gospodarno
pa bi bilo utemeljiti, da se je mogoče v gozdarstvu na Slovenskem znova opreti na zapuščino
gozdarskih strokovnjakov in odgovarjati na nove
zahteve v družbi, v kateri se spreminjajo odnosi
med ljudmi, človekov odnos do naravnega okolja,
pomen gozdov in vloga gozdarstva.
Diaci in sod. (2006) so opozorili, da, na
primer, gozdnih rezervatov ne uporabljamo dovolj
kot primerjalnih objektov za razvoj gojitvenih
postopkov in preverjanje uspešnosti sonaravnega
gospodarjenja, hkrati pa bi gozdne rezervate
lahko uporabili tudi kot reference za preverjanje
trajnostnega ravnanja z gospodarskimi gozdovi.
Zdaj pomen rezervatov ni primerno zajet v
gozdnogospodarskih načrtih, čeprav je bilo v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zasnovano
GozdV 67 (2009) 1

Hladnik, D., Skvarča, A.: Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na Slovenskem

slovensko omrežje gozdnih rezervatov. Ob dolgi
tradiciji gospodarjenja z gozdovi je pomembno
tudi, ali znamo in zmoremo vzdrževati objekte
in dokumentacijo, ki potrjujejo uspešnost in
učinkovitost strokovnega dela. Na žalost nismo
zmogli ohraniti celotne dokumentacije o gospodarjenju s slovenskimi gozdovi v zadnjih 50 letih
tako, da bi o njihovem razvoju lahko sklepali na
podlagi podrobnejših prostorskih enot, kot so
gozdarski oddelki (Poljanec 2008). Pri tem niso
pomembne desetletja stare polemike, ali je bilo
sprejemljivo povsem opustiti polno izmero gozdov
in jo nadomestiti z vzorčnimi ploskvami. Podobno kot za gozdne rezervate je mogoče oceniti
tudi za različne poskusne sestoje in raziskovalne
ploskve v gospodarskih gozdovih, da niso obstali
v zbirkah podatkov, ki jih vzdržujemo v sklopu
gozdnogospodarskega načrtovanja, niti v zbirkah
trajnih raziskovalnih objektov na Slovenskem.
Zdaj bi jih pogosto potrebovali kot referenčne
objekte za spremljanje razvoja gozdnih sestojev na
ravni posameznega habitatnega tipa na območjih
Natura 2000.
Stalne vzorčne ploskve in kontrolna vzorčna
metoda bodo lahko šele postali izhodišče za
monitoring sestojnih značilnosti, sprememb in
razvojnih trendov ter za oblikovanje referenčnih
vrednosti na ravni posameznih stratumov. Na podlagi novejšega pregleda literature o monitoringu
gozdnih habitatnih tipov se je izkazalo, da bo treba
referenčne vrednosti za evropske gozdove šele
oblikovati (Cantarello in Newton, 2008).
Namen tega prispevka je predstaviti:

– kazalnike o zgradbi in pestrosti gozdnih sestojev
v dveh gozdnih habitatnih tipih na Slovenskem,
– oceniti variabilnost kazalnikov na raziskovalnih
in stalnih vzorčnih ploskvah,
– oceniti, kakšne so spremembe kazalnikov v
časovnih obdobjih, primerljivih z 10-letnimi obdobji gozdnogospodarskega načrtovanja.

2

POMEN GOZDARSKIH
RAZISKOVALNIH PLOSKEV

Na Slovenskem nismo zasnovali tako obsežnih,
celovitih in zlasti kontinuiranih raziskovanj v gozdarstvu, kot so jih v številnih evropskih državah.
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V pregledu podatkov in informacij o trajnih raziskovalnih ploskvah, ki so ga izdelali v evropskem
projektu COST E25 (Marell in Leitgeb, 2005),
so za prvo navedbo o raziskovalnih ploskvah v
gozdarstvu označili ploskve na Danskem iz leta
1852. V Franciji so prve ploskve za spremljanje
rasti in donosa gozdov postavili leta 1882, v
Švici leta 1888 (Koehl et al., 1995), podobno tudi
v Avstriji in Nemčiji. V evropskih deželah so
začeli postavljati raziskovalne ploskve večinoma
na začetku 20. stoletja, v skandinavskih deželah
pa so po letu 1920 začeli izvajati prve statistično
zasnovane gozdne inventure. Na Finskem velja
leto 1921 za začetek prve nacionalne inventure
(Tomppo in Heikkinen, 1999).
V deželah z dolgo tradicijo raziskovanja rasti
in donosov gozdov so te ploskve pomembna
dediščina, toda ob njej je treba vedeti, kakšen
je zdajšnji pomen takih raziskovanj, zlasti pa,
kakšna je reprezentativnost raziskovalnih ploskev – ali so primerljive, na primer, s podatki in
informacijami kontrolne vzorčne metode, ki je
tudi na Slovenskem postala temeljna metoda za
pridobivanje podatkov in informacij o gozdovih.
Take primerjave so opravili v nekaterih evropskih
državah, od koder smo pogosto privzemali različne tablice in modele, na podlagi katerih smo
sklepali o razvoju gozdnih sestojev in učinkovitosti gospodarjenja v sestojih. Ko so izbirali
raziskovalna območja gozdov, je bilo v Evropi
ob koncu 19. stoletja gotovo odločilno tudi,
kakšne so bile takratne transportne možnosti
za postavitev, vzdrževanje in pogoste ponovitve
merjenja dreves na raziskovalnih ploskvah. Za
Švico so ocenili (Koehl et al., 1995), da je bila
večina raziskovalnih ploskev pred letom 1950
postavljena glede na glavne železniške povezave,
zato ploskve niso reprezentativne v prostoru. Zlasti
je bila premajhna zastopanost gozdov v alpski
regiji na nadmorskih višinah, večjih od 1.000
m, gozdov na strmih pobočjih. Skoraj tretjina
ploskev je bila postavljena za raziskovanje prebiralnega gospodarjenja. Na podlagi nacionalne
inventure pa so ocenili, da le v petini švicarskih
gozdov gospodarijo prebiralno. Tudi ploskve za
raziskovanje rasti in donosa gozdov niso bile
zastopane sorazmerno z deležem drevesnih vrst
v gozdovih. V primerjavi raziskovalnih ploskev
5
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so Koehl in sod. (1995) analizirali številne parametre, posebno zanimivo pa je bilo dimenzijsko
razmerje med višino in premerom dreves (h/d).
Drevesa na raziskovalnih ploskvah so bila vitkejša,
z večjim dimenzijskim razmerjem kot drevesa,
izmerjena v sklopu nacionalne gozdne inventure.
Problem neenakega gospodarjenja na raziskovalnih ploskvah je pomemben, ker iz raziskovalnih
ploskev izhajajo tablice in volumenske funkcije,
za enodobne sestoje tudi tablice donosov, ki bi
jih bilo v Švici sprejemljivo uporabiti le na 18 %
površine, kolikor obsegajo enodobni, čisti sestoji,
za katere so značilna močna redčenja. Koehl in
sod. (1995) so ocenili, da raziskovalne ploskve
niso reprezentativne, ponujajo pa pomembno
dopolnitev kontrolni vzorčni metodi, zlasti zaradi
dobre dokumentacije o razvoju in gospodarjenju
s sestoji na takih ploskvah.
Na Slovenskem je bilo med prvimi nalogami
Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 1947, tudi proučevanje smrekovih gozdov
na Pokljuki in Jelovici. Namen raziskav naj bi bil
ugotoviti optimalne razmere za proizvodnjo kakovostnega smrekovega lesa in posebnosti takega lesa.
V slovenskih gozdovih so začeli načrtno postavljati
raziskovalne ploskve leta 1948, le leto zatem, ko je
bila končana prva splošna inventarizacija slovenskih
gozdov. Cividini in Wraber (1950) sta poročala o
prvih 64 raziskovalnih ploskvah, ki so bile do leta
1950 postavljene v gozdovih od Pokljuke in Jelovice
do Pohorja, Gorjancev, Kočevske in na območju
Ravnika ter Cerknice na Notranjskem. Na omenjenih ploskvah so opravili ekološka raziskovanja (klimatološka, fitocenološka, pedološka), proučevali so
zgradbo gozdnih sestojev ter ocenjevali spremembe
v sestojih po načrtno izvedenih gozdnogojitvenih
ukrepih. Hektarske ali celo dvohektarske ploskve
so izbirali v izrazitejših in gozdnogospodarsko
pomembnih fitocenoloških tipih z izrazito sestojno
obliko, ki so jo nameravali raziskovati, ploskve pa so
bile homogene glede na gozdni tip in obliko gozda
(Tregubov, 1958). Gozdne tipe so že leta 1948 začeli
proučevati raziskovalci vegetacije – G. Tomažič, M.
Wraber in V. Tregubov –, dendrometrijska dela pa
je pozneje prevzel M. Čokl. Izsledki raziskovanj
so bili predstavljeni v monografijah (Tregubov,
1957) ter številnih elaboratih in študijah, ki jih je,
na primer, za blejsko gozdnogospodarsko območje
pregledno opisal Čokl (l. 1971).
6

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so v
okviru raziskovalnega projekta, ki je bil namenjen prav vzdrževanju 114 trajnih raziskovalnih
ploskev, še spremljali rast in razvoj sestojev na
najpomembnejših gozdnih rastiščih v Sloveniji, po
letu 1994 pa ni bilo več podpore temu delu. Kotar
(l. 1996) je kritično ugotovil, da je bilo po tem
letu celo opuščeno delo na področju vrednotenja
lesnoproizvodne sposobnosti gozdnih rastišč.
Levanič (l. 2002) je pozneje zasnoval evidenco
trajnih raziskovalnih ploskev v gozdovih na Slovenskem in jih razvrstil v štiri skupine:
– ploskve, ki jih vzdržuje Gozdarski inštitut
Slovenije v okviru lastnega raziskovalnega dela
ali za potrebe evropskih konvencij,
– raziskovalne ploskve, ki jih je prof. M. Kotar
oskrboval in nazadnje popisal med letoma
1989 in 1991,
– v tretjo in četrto skupino so bile uvrščene ploskve, ki so vrisane v temeljne gozdarske karte ali
so zanje ohranjeni zapiski, toda zdajšnje stanje
teh ploskev ni bilo preverjeno na terenu.
V tem prispevku bo predstavljen prav del
ploskev, ki so bile sicer opuščene že na začetku
osemdesetih let prejšnjega stoletja, so pa zapuščina, ki bi jo lahko uporabili pri ocenjevanju
razvojne dinamike gozdnih sestojev na območjih
Natura 2000.

3

METODE DELA IN OPIS
OBJEKTOV

Za ocenjevanje sestojne zgradbe so bili utemeljeni številni znaki, kazalniki in parametri. V
zadnjem desetletju so raziskovalci utemeljevali
zlasti kazalnike, na podlagi katerih so sklepali o
biotski raznovrstnosti gozdnih sestojev (Pommerening, 2002; Neuman in Starlinger, 2001;
Winter et al., 2008). McElhinny in sod. (2005)
so za ocenjevanje strukturne pestrosti gozdnih
sestojev razvrstili kazalnike v skupine, s katerimi
opisujemo vrstno sestavo dreves, slojevitost in
zastornost krošenj, premer in višino dreves, njihovo prostorsko razmestitev, sestojno biomaso,
zeliščno in grmovno vegetacijo, količino mrtvega
lesa. Pri utemeljevanju stroškovno sprejemljivih
kazalnikov za presojo ugodnega ohranitvenega
stanja gozdnih habitatov je bilo ocenjeno, da v
znanstveni literaturi še ni informacij o kazalniGozdV 67 (2009) 1
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kih, ki bi jih uporabili v monitoringu gozdnih
habitatnih tipov na ravni rastišča oziroma sestoja
(Cantarello in Newton, 2008).
Raziskovalci o biotski pestrosti in stanju gozdnih habitatnih tipov sklepajo posredno. Pri tem
pa so bili za ključne kazalnike na ravni gozdnih
sestojev najpogosteje uporabljeni:
– število dreves (ha-1)
– sestojna temeljnica (m2/ha),
– povprečni premer dreves (cm),
– standardni odklon in koeficient variacije za
premer dreves,
– Shannon-Wienerjev indeks za oceno vrstne in
debelinske pestrosti sestojev,
– delež debelih dreves v sestoju,
– povprečna višina dreves (m),
– volumen sušic in mrtvega lesa (m3/ha).
Večino naštetih kazalnikov so gozdarski strokovnjaki doslej že uporabljali pri ocenjevanju
zgradbe gozdnih sestojev. Posebej velja opisati
le indekse in kazalnike za ocenjevanje vrstne in
debelinske pestrosti ter prostorske razmestitve
dreves v sestojih.
Shannon-Wienerjev indeks (H´) je bil namenjen za ocenjevanje vrstne pestrosti, številni avtorji
pa so ga uporabili tudi za ocenjevanje strukturne
raznovrstnosti gozdnih sestojev (Varga et al.,
2005; McRoberts et al., 2008). Tako je pi delež
temeljnice dreves v posamezni debelinski stopnji
glede na celotno temeljnico sestoja.:
H´ = - Σ pi ln(pi)
Tudi koeficient variacije (količnik med standardnim odklonom in povprečno vrednostjo) je
postal pogost kazalnik za ocenjevanje pestrosti
sestojne zgradbe v okviru gozdnih inventur. Kotar
(1991) pa je na raziskovalnih ploskvah prav na
podlagi koeficienta variacije za premere dreves
in njihovih višin sklepal o enomernosti bukovih
sestojev v optimalni razvojni fazi. Posebej smo
na podlagi podatkov o višinah dreves in njihovih prsnih premerih ocenili tudi dimenzijsko
razmerje h/d.
Referenčne vrednosti iz dosedanjih raziskovanj
sestojne zgradbe na Slovenskem so dobro izhodišče
za ocenjevanje gozdnih habitatnih tipov ter za
primerjavo s podatki in informacijami kontrolne
vzorčne metode na Slovenskem. Ker na stalnih
GozdV 67 (2009) 1

vzorčnih ploskvah za drevesa izmerimo azimut
in razdaljo od središča ploskve, je mogoče na
podlagi teh podatkov ocenjevati tudi prostorsko
razmestitev dreves in njihove sosedske odnose. V
dosedanjih raziskovanjih so bile že predstavljene
metode za ocenjevanje prostorske zgradbe gozdnih sestojev na podlagi koeficienta variacije za
ocenjevanje razmikov med drevesi (Puhek, 1998;
Hladnik, 2004b). Na stalnih vzorčnih ploskvah pa
je mogoče ocenjevati tudi razlike v vrstni sestavi in
položaju dreves glede na velikost sosednjih dreves
(Pommerening, 2002; Aguirre et al., 2003).
Kazalniki prostorske razmestitve dreves so bili
sprva zajeti v prirastoslovno raziskovanje, kjer
so pri ocenjevanju rasti in razvoja posameznih
dreves upoštevali tudi konkurenco s sosednjimi
drevesi. Biging in Dobbertin (1992) sta indekse
konkurence razvrstila v dve skupini: neodvisne od
razdalje med drevesi in indekse, ki so odvisni od
razdalje (distance-dependent competition indices)
ter upoštevajo tudi prostorski vzorec razmestitve
dreves. V tem prispevku smo uporabili le kazalnike, ki so neodvisni od prostorske razmestitve
dreves.
Kazalnike za ocenjevanje sestojne zgradbe in
njenih sprememb smo preizkusili na območju
Pokljuke, ki sodi v skupino mednarodno pomembnih območij za ptice, na Posebnem zaščitenem
območju (SPA) Julijske Alpe - Triglav ter v
Leskovi dolini, na Posebnem zaščitenem območju
Snežnik - Pivka in je hkrati tudi zajeta v habitatni
tip ilirskih bukovih gozdov. Gozdne sestoje na
Pokljuki in v Leskovi dolini smo izbrali, ker sta
to skupini sestojev s povsem drugačno zgradbo
in vrstno pestrostjo. Na pokljuški visokogorski
planoti od 1.000 do 1.400 m nadmorske višine
prevladujejo združbe predalpskega jelovo-bukovega gozda, alpskega in subalpskega smrekovega
gozda. Po vrstni sestavi je ohranjenih manj kot
tretjina gozdov, kajti prevladujejo enomerni sestoji
smreke, ki jih pogosto označimo tudi kot enodobne, čeprav so razlike v starosti dreves največkrat
večje od 20 let, pa tudi pričakovane pomladitvene
dobe so daljše – od 25 do 40 let (GGN 2006). V
dinarskih jelovo-bukovih gozdovih na razgibanem visokokraškem svetu z velikimi višinskimi
razlikami prevladujejo raznodobni sestoji, ki
jih sestavljajo najpomembnejše drevesne vrste:
7
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Preglednica 1: Lega raziskovalnih ploskev na Pokljuki, povprečni in dominantni premeri smreke ter sestojne gostote
v letih 2007 in 2008. Del podrobnejših podatkov o zgradbi in razvoju gozdnih sestojev je v diplomskih nalogah
(Rebolj, 2007; Borkovič, 2008; Kalajžič 2008, Porenta 2008, Žunič 2008).
Table 1: Research plots on Pokljuka, average and dominant diameters of spruce and stand parameters in 2007 and 2008.
Številka
ploskve

46
51
70
39
49
193*
194*
197*
37
40

Gospodarske kaNMV Starost
d
tegorije, rastiščno
(m)
(let) (cmaz)
gojitveni razredi

Predalpska
jelova bukovja
- na boljših tleh

dg
(cm)

ddom
(cm)

N
G
V
Vm
(ha-1) (m2/ha) (m3/ha) (m3/ha)

1330

170

25,2

40,9

42,1

53,5

374

49,1

564,3

10,4

1270

160

33,8

57,2

58,2

61,8

193

52,0

825,7

4,5

100

22,5

40,8

41,9

53,8

414

57,2

782,8

15,4

185

38,8

52,7

53,6

61,8

234

52,7

900,1

7,3

140
100

19,7
16,4

41,0
32,1

42,7
33,2

54,5
46,1

312
776

44,7
67,3

680,1
924,4

5,2
15,8

1380

100

18,6

26,7

34,7

48,2

776

73,3 1028,8

1420
1340
1350

90
160
160

15,4
28,0
40,3

26,6
48,5
59,4

31,3
49,1
60,2

43,1
57,0
67,5

986
280
208

60,8
53,0
59,0

Smrekovja mra1450
zišč- prisojna
Smrekovja
1270
mrazišč
1190
1350
Subalpinska
smrekovja

da
(cm)

703,8
737,8
926,4

12,0
1,2
2,4

* Raziskovalne ploskve merijo 1 ha, le tri posebej označene merijo 0,8 ha. Na manjših ploskvah so prve meritve
opravili leta 1963, na ostalih pa v letih 1949 in 1950.
daz − aritmetično srednji premer dreves ob prvih meritvah v letih 1950 oziroma 1963,
N − število dreves,
da − aritmetično srednji premer dreves,
G − sestojna temeljnica,
dg − srednjetemeljnični premer,
V − lesna zaloga,
ddom− dominantni premer (srednjetemeljnični premer 100 najdebelejših dreves na hektar), Vm − volumen ˝

jelka, bukev in smreka. Velika pestrost naravnih
razmer v gozdovih, njihov zgodovinski razvoj v
zadnjih stoletjih, prebiralno in pozneje sonaravno
gospodarjenje v teh gozdovih so oblikovali veliko
pestrost sestojne zgradbe.
Na obeh območjih je bilo mogoče za primerjavo
kazalnikov uporabiti podatke iz gozdarskih raziskovalnih ploskev in kontrolne vzorčne metode.
Za Pokljuko pa je bilo odločilno, da je bilo mogoče
primerjati ocene sestojne zgradbe za posamezne
večje sestoje, kajti stalne vzorčne ploskve so bile
sprva postavljene na vzorčni mreži 200 x 100
m. Za primerjavo in izračun kazalcev sestojne
zgradbe smo uporabili podatke stalnih vzorčnih
ploskev, izmerjenih v letih 1974, 1984, 1994 in
2004. Kazalnike, izračunane na podlagi podatkov stalnih vzorčnih ploskev, smo primerjali s
kazalniki na hektarskih raziskovalnih ploskvah,
ki so jih na Pokljuki postavili v letih 1949 in 1950
(Čokl, 1958). Sestojne gostote in najpomembnejši
8

ekološki dejavniki na 10 raziskovalnih ploskvah
so predstavljeni v preglednici 1.
Značilnosti raziskovalnih ploskev in razvoj
gozdnih sestojev na visokem krasu v Leskovi
dolini so bile že podrobno opisane (Hladnik, 2004
a in b). Leta 2008 so tudi na obeh dvohektarskih
ploskvah, ki ležita na nadmorski višini od 830 m do
860 m, začeli s pomlajevanjem. Tako je bil končan
niz 50-letnega opazovanja starih raznomernih
sestojev na rastiščih Omphalodo-Fagetum.

4 REZULTATI
4.1 Sestojne gostote in debelinska
struktura
Raziskovalne ploskve ležijo v petih od sedmih
rastiščnogojitvenih tipov na Pokljuki, tako da
v preglednici 1 manjkata le razreda varovalnih
gozdov in subalpinskih smrekovij na ekstremnih
rastiščih. Ploskve smo razvrstili v skupine po
GozdV 67 (2009) 1
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Slika 1: Frekvenčne porazdelitve
dreves po debelinskih stopnjah
na raziskovalnih ploskvah v
rastiščnogojitvenem tipu
smrekovij mrazišč (a) in
subalpinskih smrekovjih (b) na
Pokljuki v letih 2007 in 2008
Figure 1: Frequency distribution
of spruce by diameter classes
on the research plots on the
Pokljuka in 2007 and 2008

A

B
zdajšnjih rastiščnogojitvenih razredih. Pred 50
leti so na večini raziskovalnih ploskev določili
vegetacijski tip, poimenovan Piccetum subalpinum, na ploskvah 46, 70 in 197 pa Adenostylo
glabrae-Piceetum. V poročilu o raziskovanju
smrekovih sestojev na Pokljuki je Čokl (1958)
ocenil, da so bili sestoji na vseh raziskovalnih
ploskvah po obliki enodobni, kar so potrjevale
tudi frekvenčne porazdelitve dreves po debelinskih stopnjah. Na podlagi modelnih dreves
so ocenili, da so sestoji nastali z dolgotrajno, do
GozdV 67 (2009) 1

40-letno pomladitveno dobo. Ob tako dolgih
pomladitvenih dobah so pričakovali večjo raznomernost sestojev, toda zaradi takratnih tipičnih
nizkih redčenj in hkrati gostega sklepa krošenj,
ki je preprečeval razvoj posebno debelih dreves,
so bile majhne razlike v premerih. Zdajšnje
sestoje lahko uvrstimo v skupino enomernih,
kajti leta 2008 smo s štetjem branik na panjih
posekanih dreves potrdili ocene o vsaj 40-letnih
pomladitvenih dobah. Za sestoj na raziskovalni
ploskvi 70, ki so ga sprva ocenili kot prebiralnega,
9
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Slika 2: Spremembe frekvenčnih
porazdelitev dreves po debelinskih
stopnjah na raziskovalnih ploskvah
starejšega (a – ploskev 39) in
mlajšega debeljaka (b – ploskev
193) na Pokljuki v zadnjih 50
oziroma 40 letih
Figure 2: Changes in frequency
distribution of spruce by diameter
classes on the research plots No.
39 (old timber) and 193 (medium
timber) on Pokljuka in the last 50
or 40 years.

A

B
pa so bile razlike v starosti posekanih dreves
tudi do 70 let.
Starost sestojev na raziskovalnih ploskvah smo
ocenili na podlagi podatkov v poročilih (Čokl,
1971) in štetja branik na panjih posekanih dreves
leta 2008. Povprečno število branik na panjih je
bilo najpogosteje do 20 let manjše od ocenjene
starosti za sestoje v preglednici 1. Toda v zdajšnjih
debeljakih so bila posekana zlasti tanjša drevesa,
na ploskvah pa smo našli 6 do 17 panjev za oceno
starosti. Na vseh ploskvah prevladuje smreka, le
na ploskvi 51 zavzema jelka tretjino v skupnem
številu dreves. Gozdarjem je uspelo ohraniti in
celo povečati delež jelke v tem sestoju, kajti pre10

senetljivo je bil njen delež v številu dreves leta 1949
le 27 %, leta 1969 pa 31 % (Čokl, 1971).
V gozdnih sestojih na raziskovalnih ploskvah
smo izračunali visoke sestojne gostote. Že v drugem
poročilu za raziskovalne ploskve na Pokljuki je
Čokl (1961) opozoril, da so bile takrat izmerjene
temeljnice višje od temeljnic v donosnih tablicah
tudi pri najvišjih bonitetah. Na petih ploskvah
so bile takrat temeljnice celo višje od 60 m2/ha,
v donosnih tablicah pa je bila pri starosti 120 let
najvišja temeljnica za I bonitetni razred nižja za
22 %. Po visokih temeljnicah so sklepali na dobra
rastišča, hkrati pa naj bi z vzdrževanjem velikih
lesnih zalog pospeševali kakovost debel in lesa. Z
GozdV 67 (2009) 1
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Slika 3: Shannonov
indeks (H’) za porazdelitev temeljnice po
debelinskih stopnjah
na treh raziskovalnih
ploskvah na Pokljuki
v zadnjih 50 letih
Figure 3: Shannon’s
index (H’) based on
the distribution of the
basal area by diameter
classes on the Pokljuka
research plots in the
last 50 years.

manjšimi redčenji so odstranjevali predvsem tanjša,
manj vitalna drevesa. Sestoji na raziskovalnih
ploskvah so tako ponazarjali zgornjo mejo in ne
povprečnih značilnosti sestojev na Pokljuki. Ob
tem so na Pokljuki v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja postavili stalne vzorčne ploskve, kar je
bilo verjetno tudi odločilno, da so raziskovalnim
ploskvam pripisali manjši pomen kot dotlej.
Kljub temu smo na ploskvah 70 in 49 izračunali
temeljnice, ki se niso razlikovale od intervalnih
ocen za debeljake v smrekovjih mrazišč, ki jih
je pri 5 % verjetnosti pomote izračunal Zalokar
(2001) na podlagi podatkov stalnih vzorčnih
ploskev, izmerjenih v letih 1974, 1984 in 1994.
Temeljnice na ploskvah 39 in 46 pa se niso razlikovale od intervalnih ocen za sestoja debeljakov,
v katerih ležita ploskvi in smo jih izračunali na
podlagi stalnih vzorčnih ploskev do leta 1984,
ko je bilo z gosto vzorčno mrežo (200x100 m) še
mogoče ocenjevati tudi značilnosti posameznih
gozdnih sestojev.
Frekvenčne porazdelitve premerov dreves po
5-centimetrskih debelinskih stopnjah ponazarjajo,
kako se z večanjem starosti manjša število dreves
v sestoju, večajo prsni premeri dreves, povečujejo
se razlike med njimi. Sestoji na raziskovalnih
ploskvah so zajeti v sestojnih kartah, ki jih ob
desetletnih načrtovalnih obdobjih obnovijo
gozdarski načrtovalci. Ocena razvojnih stadijev
je skladna s povprečnimi premeri v preglednici 1,
kjer je večina ploskev uvrščena v razvojne faze
GozdV 67 (2009) 1

starejših debeljakov. Le raziskovalno ploskev 193
bi po izračunanih povprečnih premerih uvrstili
v sestoj mlajšega debeljaka, tako kot je bila na
sestojni karti za leto 1996 skupaj s sosednjo ploskvijo 194 še uvrščena v to razvojno fazo.
Na raziskovalni ploskvi 193 so pred 45 leti v
debelinski strukturi mlajšega drogovnjaka prevladovale smreke v 3. in 4. debelinski stopnji. V
zdajšnjem mlajšem debeljaku je od takratnih 2.229
dreves na hektar ostalo 35 % dreves. V obdobju
drogovnjaka so bile hitre spremembe sestojnih
gostot, zlasti v času redčenj po letu 1968 (Slika 2b).
V dveh sosednjih sestojih v odsekih 66 a in b ter 67
b, ki sta bila leta 1984 tudi v razvojni fazi mlajšega
debeljaka, smo na stalnih vzorčnih ploskvah ocenili
veliko pestrost. Na posameznih stojiščih so ocene
števila dreves na hektar obsegale podobne vrednosti,
kot so na raziskovalni ploskvi znašale spremembe
med letoma 1982 in 2007 (Slika 5). Tudi na podlagi
srednje temeljničnih premerov, ocenjenih na stalnih
vzorčnih ploskvah, je bilo mogoče sklepati o veliki
pestrosti v sestojih. Leta 1984 smo za ta premer
ocenili vrednosti od 17 do 30 cm, koeficient variacije
za ocenjene premere pa je znašal 29,9 %.
Pestrost debelinske strukture na raziskovalnih
ploskvah smo ocenili s Shannonovim indeksom,
pri katerem smo upoštevali porazdelitev temeljnice
po debelinskih stopnjah. V starejših debeljakih se
je v zadnjih 50 letih počasi večal indeks za sestojno
temeljnico. To je po vsebini mogoče primerjati
tudi s spremembami frekvenčnih porazdelitev za
11
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Slika 4: Velikost vzorčnih
ploskev in koeficienti variacije
za oceno števila dreves (a)
in sestojne temeljnice (b) na
raziskovalnih ploskvah na
Pokljuki in v Leskovi dolini
Figure 4: Effect of the plot
size on variation coefficient
of number of trees (a) and
stand basal area (b) on the
research plots on Pokljuka and
in Leskova dolina.

A

B
ploskev 39, ki so ob zmanjševanju števila dreves v
sestoju obsegale čedalje širše razmake vrednosti
prsnih premerov.
Večje spremembe smo določili na ploskvi 193,
ki ponazarja razvojno pot od mlajšega drogovnjaka
pred 45 leti do zdajšnjega mlajšega debeljaka. Leta
2007 smo za to raziskovalno ploskev izračunali
vrednost H’=1,89, kar je enako vrednosti za
raziskovalno ploskev 39 leta 1949. Sestoja sta si
bila podobna po svoji pestrosti, toda temeljnica
na raziskovalni ploskvi 193 je zdaj za 11 % višja,
število dreves na hektar pa za 52 % večje kot na
ploskvi 39 pred 59 leti.
12

4.2 Variabilnost sestojnih parametrov
Na stalnih vzorčnih ploskvah je bilo pričakovati, da
bomo ocenili nižje vrednosti Shannonovega indeksa
kot na hektarskih raziskovalnih ploskvah. Hkrati pa
tudi te ploskve niso bile tako homogene, kot bi lahko
zmotno sklepali iz podatkov polne izmere. Ko smo
tlorise raziskovalnih ploskev razdelili na polovice in
nato postopek ponavljali tako, kot bi dele ploskev
prepogibali na vedno nove polovice, je bilo mogoče
oceniti, kako se z zmanjševanjem površine sestoja,
na kateri računamo kazalnike sestojne pestrosti,
spreminjajo tudi vrednosti kazalnikov.
Koeficient variacije za oceno števila dreves in
sestojne temeljnice je bil najmanjši na ploskvi 193
GozdV 67 (2009) 1
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Slika 5: Zmanjševanje števila
dreves na raziskovalnih
ploskvah 193 in 39 v zadnjih
40 oziroma 50 letih in
primerjava z vrednostmi na
stalnih vzorčnih ploskvah v
odsekih, kjer so raziskovalne
ploskve.
Figure 5: Decreasing number
of trees on the research plots
No. 193 and 39 in the last 40
or 50 years in comparison with
the values on the permanent
sample plots in the neighboring
forest stands.

z mlajšim debeljakom, variabilnost v starejšem
debeljaku na ploskvi 39 pa je bila primerljiva s
sestojema starejših debeljakov v jelovo-bukovih
gozdovih Leskove doline. Za ploskve velikosti 4
ali 5 arov, ki jih uporabljamo v gozdni inventuri
na Slovenskem, je bil v mlajšem debeljaku smreke
koeficient variacije za oceno sestojne temeljnice
trikrat manjši kot v sestojih starejših debeljakov.
Na hektarski ploskvi 39 se je po letu 1949
število dreves zmanjšalo od 507 na zdajšnjih 236.
Zaradi številnih sestojnih vrzeli je bila leta 1985
večja variabilnost na stalnih vzorčnih ploskvah
v sestoju starejšega debeljaka v odseku 49 b, kot
so bile razlike, ki smo jih na hektarski ploskvi
določili v zadnjih 20 letih.
Tudi pri uporabi Shannonovega indeksa na
stalnih vzorčnih ploskvah je potrebna previdnost,
kajti na vzorčnih ploskvah 4 arov ne ocenjujemo
debelinske strukture tako kot pri polni izmeri hektarskih raziskovalnih ploskev. V mlajših razvojnih
fazah so bile do leta 1985 na raziskovalni ploskvi
193 ocene Shannonovega indeksa primerljive s
tistimi z vzorčnih ploskev okoliškega sestoja. Na
raziskovalni ploskvi smo za leto 1982 izračunali
H’ = 1,73, na vzorčnih ploskvah pa smo ob 5 %
verjetnosti pomote po podatkih za leto 1984
ocenili povprečno vrednost v intervalu od 1,61
do 1,74. Takrat je bilo v sestoju postavljenih 25
vzorčnih ploskev, na vsaki pa je bilo povprečno
izmerjenih kar 43 dreves. Vzorčne ploskve so
bile tolikšne, da so v mlajših debeljakih dobro
predstavljale tudi debelinsko strukturo sestoja.
V sestojih starejših debeljakov in pomlajencih pa
GozdV 67 (2009) 1

na ploskvah 4 arov zajamemo premalo dreves, da
bi lahko primerjali ocene debelinske strukture s
hektarskimi raziskovalnimi ploskvami.
V odseku 49 b, kjer v starejšem debeljaku leži
ploskev 39, smo na 19 vzorčnih ploskvah leta
1984 zajeli povprečno 16 dreves, leta 2004 pa 14.
Tudi v mlajšem debeljaku s ploskvijo 193 se je do
leta 2004 povprečno število dreves na vzorčnih
ploskvah zmanjšalo na 34. Ob tem so po letu 1984
v gozdni inventuri za polovico zmanjšali število
vzorčnih ploskev in tako ni bila več mogoča primerjava s hektarskimi raziskovalnimi ploskvami
na ravni posameznih sestojev.
Standardni odkloni za oceno povprečnih
premerov na vzorčnih ploskvah ter koeficienti
variacije so bili primerljivi s tistimi, ki smo jih
ocenili na vzorčnih ploskvah v okoliških sestojih
– v starejšem debeljaku odseka 49 b (19 vzorčnih
ploskev, SD = 8,73 in KV = 21,8 %) ter mlajših
debeljakih odsekov 66 a in b ter 67 b (25 vzorčnih
ploskev, SD = 7,253 in KV = 29,9 %). Na podlagi
tako visokih koeficientov variacije za premere
dreves ne bi mogli sklepati o značilni enomernosti
smrekovih debeljakov na Pokljuki. Enomernost
zgradbe teh gozdnih sestojev potrjujejo zlasti
ocene o njihovi vertikalni zgradbi.

4.3 Vertikalna zgradba gozdnih sestojev
Na ploskvi 39 smo izračunali dvakrat manjše
koeficiente variacije za višine dreves (10 %) kot
za premere dreves. Podobno smo za višino dreves
ocenili tudi na dveh transektih na raziskovalnih
ploskvah 193 za smreko (KV = 13,8 %) in 51 (KV
13
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Slika 6: Vzdolžna
profila smrekovega
mlajšega debeljaka
na raziskovalni
ploskvi 193 ter
starejšega debeljaka
smreke in jelke
na ploskvi 51 na
Pokljuki leta 2007
Figure 6: Stand
profiles for spruce
medium timber on
research plot No. 193
and for spruce-silver
fir old timber (No.
51) on Pokljuka in
2007

A

B
= 11,7 % za jelko in 6,7 % smreko). Na raziskovalni ploskvi 39 smo izmerili višine vseh dreves
in le ena smreka je bila uvrščena v srednji sloj,
vse druge so s svojimi višinami presegale 26 m,
kar je v tem debeljaku pomenilo 2/3 zgornje
sestojne višine.
V spodnjem sloju tega sestoja smo našli le tri
vrasle jerebike. Tudi na raziskovalni ploskvi 49
je bilo od 305 dreves 88 % smrek uvrščenih v
zgornji sloj. Med 37 smrekami, ki smo jih uvrstili
v srednji in spodnji sloj, je bilo 28 dreves na delu
ploskve, kjer so pred desetletji začeli pomlajevati.
Vrasla drevesa so zdaj v razvojni fazi letvenjaka
in mlajšega drogovnjaka.
Kazalniki za raziskovalne ploskve v Leskovi
dolini so potrdili povsem drugačno zgradbo jelovo14

bukovih sestojev. Na raziskovalni ploskvi 98 so bili
koeficienti variacije za premere dvakrat večji kot
na Pokljuki – 47,7 % za jelko in 41,0 % za premere
bukve. Še večje smo izračunali na ploskvi 99 za
premere jelke (51,4 %), bukve (50,0 %) in smreke
(59,6 %). Velike so bile tudi razlike v višinah dreves
(KV = 39,8 % za jelko in 26,5 % za višine bukve).
Na 200-metrskem transektu ploskve 99 smo leta
2008 izmerili višine dreves in na podlagi dobljenih
podatkov ocenili še večje koeficiente variacije za
višine jelke (43,8 %). Na sliki 7 je mogoče razbrati,
da je bukev na transektu le redko prerasla v zgornji
sloj, zato so bile ocene koeficientov variacije za
njeno višino nižje (23,5 %).
Sestoji na raziskovalnih ploskvah v Leskovi
dolini so bili sicer izbrani kot predstavniki preGozdV 67 (2009) 1
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Slika 7: Vzdolžna profila jelovo-bukovih sestojev na raziskovalnih ploskvah 98 (a) in 99 (b) v Leskovi dolini leta
2007. V ozadju vzdolžnega profila ploskve 99 smo prikazali upodobitev tega gozdnega sestoja v začetnem obdobju
meritev (Tregubov, 1957).
Figure 7: Stand profiles for silver fir and beech forest stands on the research plot No. 98 and 99 in Leskova dolina in
2007. In the background is presented the stand profile in 1950.

biralnih gozdov na Snežniku, toda že po prvih
meritvah je bilo prikazano, da se njihova zgradba
zelo razlikuje od takrat idealne prebiralne oblike
(Čokl, 1961). Frekvenčne krivulje dreves po debelinskih stopnjah so sicer nakazovale značilnosti
prebiralne zgradbe, toda v nižjih debelinskih
stopnjah zlasti na račun vitalne bukve, ki je pre-

vladovala tudi v mladovju in je dobro vraščala.
Na ploskvi 98 se je v petdesetih letih povečal
delež bukve v sestojni temeljnici od 30 % na 45 %
(Hladnik, 2004a), njen vzpon pa dobro prikazuje
tudi razvoj višinskih krivulj po posameznih desetletnih obdobjih (Slika 8). Leta 2008 so na ploskvi
posekali večino dreves, do konca razvojne poti

Slika 8: Razvoj sestojnih višin bukve na raziskovalni ploskvi 98 v Leskovi dolini (a) in smreke na ploskvi 193
na Pokljuki (b). Po arhivskih podatkih (Čokl, 1958, 1961) izvornih snemalnih listov in zadnjega merjenja na
raziskovalnih ploskvah.
Figure 8: Stand height curves of beech on the research plot No. 98 in Leskova dolina (a) and spruce (b) on the Pokljuka
research plot No. 193.
GozdV 67 (2009) 1
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Slika 9: Dimenzijska
razmerja (h/d) za smreke
na raziskovalnih ploskvah
na Pokljuki pred 40 oziroma
50 leti in v zadnjem obdobju
merjenja
Figure 9: Height-diameter
ratio (h/d) of spruce on the
Pokljuka research plots in the
last 40 or 50 years.

tega sestoja pa je kar 80 % bukev preseglo dve
tretjini zgornje višine.
Smreke na pokljuških ploskvah so imele pred 40
leti manjše dimenzijsko razmerje h/d, z razvojem
sestojev pa so postajale čedalje vitkejše zlasti v
mlajšem debeljaku na ploskvi 193. V tem sestoju
prevladujejo drevesa z dimenzijskim razmerjem,
večjim od 80, kar je sicer pogosto privzeta ločnica
med stabilnimi in ogroženimi drevesi v smrekovih sestojih (Bachofen in Zingg, 2001). Slika 9
ponazarja, da so bila na raziskovalni ploskvi 39
leta 1950 drevesa v 10 debelinski stopnji med
dominantnimi, zdajšnja drevesa v tej debelinski
stopnji pa sodijo v frekvenčni porazdelitvi med
drevesa, za katera sklepamo, da zaostajajo oziroma
slabše priraščajo v debelino.
V Leskovi dolini je bukev na raziskovalni
ploskvi 98 dobro izkoristila rastni prostor, ki je
nastajal v sestojnih vrzelih, kajti le tretjina bukovih
dreves v zgornjem sloju je imela dimenzijsko razmerje h/d večje od vrednosti 80. Vitka drevesa so
prevladovala v srednjem in spodnjem sloju, kjer
smo ocenili kar 83 % bukovih dreves z neugodnim
dimenzijskim razmerjem.
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RAZPRAVA IN SKLEPI

V prispevku so prikazani kazalniki, ki bi jih lahko
uporabili za ocenjevanje stanja in sprememb v
gozdnih habitatnih tipih na Slovenskem. Pri tem
pa ne bo treba veliko spreminjati ali dopolnjevati
dosedanjega dela na stalnih vzorčnih ploskvah,
16

ki so po Pravilniku o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih (1998) postale izhodišče
za zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov.
Privzeli smo kazalnike za ocenjevanje biotske
raznovrstnosti in pestrosti sestojne zgradbe, ki
so jih najpogosteje razvili v sklopu nacionalnih
inventur in projektov monitoringa gozdov v evropskih državah. Prav v takih projektih so v zadnjih
letih ocenili možnosti in predlagali postopke za
harmonizacijo podatkov in informacij gozdnih
inventur na evropski ravni (Winter et al., 2008).
Za poročanje o gozdnih habitatnih tipih imamo
v gozdarstvu na Slovenskem dobra izhodišča zlasti
zaradi velike gostote vzorčnih mrež, na katerih
so postavljene stalne vzorčne ploskve. Ker prevladujeta vzorčni mreži 250 x 250 m in 500 x 250 m
(Matijašić in Medved, 2008), je mogoče ocenjevati
značilnosti in spremembe v sestojni zgradbi vsaj
na ravni stratumov - rastiščnogojitvenih tipov
oziroma nekdanjih gozdnogospodarskih razredov.
O prostorskih spremembah v gozdnih habitatnih
tipih pa je mogoče sklepati na podlagi sestojnih
kart in popisov gozdnih sestojev. Podobno kot so
izpeljali proces harmonizacije na evropski ravni,
bi bilo treba storiti tudi na Slovenskem, čeprav
je bilo pričakovati, da bo poenotenje v gozdnih
inventurah tudi ena od pomembnih nalog Zavoda
za gozdove Slovenije. Še je čas, da se za gozdne
habitatne tipe izognemo podobnim nesrečnim
poročilom, kot jih je bilo treba, na primer, oblikoNadaljevanje na strani 49
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cilji demonstracijskega projekta BioSoil, pedološke in fitocenološke metode dela na lokacijah 16 x 16-km
mreže, temeljni rastiščni podatki o lokacijah ter razvrstitev tal njihovih reprezentančnih talnih profilov po
slovenski klasifikaciji tal GIS in mednarodni WRB ter razvrstitev njihovih gozdnih rastlinskih združb po
habitatnih tipih.
Ključne besede: monitoring gozdov, razvrstitev tal, rastišče gozdne združbe, habitatni tip
Abstract:
Urbančič, M., Kutnar, L., Kralj, T., Kobal, M., Simončič, P.: Site characteristics of permanent plots on the
Slovenian 16 km x 16 km net. In Slovenian, Abstract and Summary in English, quot. Lit. 46. English translation
by Breda Misja. Proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents the history of researches on the Slovenian 16 km x 16 km net, the purpose and the aim of
the »BioSoil« demo project, pedological and phytocoenological work methods on the sites of the 16 x 16 km
net, basic site data on locations and classification of soli of their representative soil profiles according to the
Slovenian GIS and international WRB classification, and classification of their forest associations according
to the habitat types.
Key words: monitoring of forests, soil classification, site of forest association, habitat type

1
1

UVOD

INTRODUCTION

1.1 Zgodovina raziskav na 16 x 16
kilometrski mreži
1.1 The history of researches on the
16 x 16 km net
Gozdarji ugotavljamo in spremljamo stanje
gozdov na različnih vrstah stalnih raziskovalnih objektov. Prva gozdna raziskovalna
ploskev Gozdarskega inštituta Slovenije je bila
postavljena v masivu Stojna na Kočevskem že
leta 1947, vendar se je leta 1948 lokacija raziskovalnih ploskev premaknila na območje
severno od Snežnika (TREGUBOV, 1954). Te
trajne razsikovalne ploskve so bile pozneje žal
opuščene. Leta 1985 je slovensko gozdarstvo

osnovalo slovenski del takrat še srednjeevropske 16 × 16-kilometrske bioindikacijske mreže,
namenjene monitoringu propadanja gozdov.
Na njej so se poleg praviloma vsakoletnega
popisa dendrometrijskih lastnosti, zdravstvenega stanja in poškodovanosti gozdnega
1
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drevja občasno izvajale še dodatne raziskave
vplivov onesnaženega zraka na različne dele
gozda (npr. lihenološke, citogenetske, analize
vsebnosti celotnega žvepla v asimilacijskih
tkivih drevja idr.). Tako se je iz dotedanjega
inventariziranja gozda, ki je bilo namenjeno
predvsem urejanju gozdov, pospešeno prešlo k
velikopovršinskemu opazovanju zdravstvenega
stanja gozdov in uvedbi interdisciplinarne
raziskave gozdnih ekosistemov. Leta 1995
so na tej mreži – pod vodstvom in v organizaciji Gozdarskega inštituta ter Zavoda za
gozdove – skupine gozdarjev - popisovalcev
na 43 kvadrantih opravile osmo slovensko
inventuro poškodovanosti gozdnih dreves
in podatkov o gozdnem prostoru. Tistih
43 kvadrantov (oz. trajnih ploskev) je bilo
vključenih v takrat že skoraj vseevropsko 16 x
16-kilometrsko mrežo (ŠOLAR, 1986, IGLG,
1987/1988, BATIČ, 1990, BOGATAJ, 1995,
GIS/ZGS, 1996, SIMONČIČ, 1996, KOVAČ
et al., 1995, KOVAČ, 1997). Na njenih 5.388ih ploskvah je leta 1995 30 evropskih držav
popisalo poškodovanost drevja, 22 držav je
na 4.491-ih ploskvah opravilo raziskave tal
(VUNMECHELEN et al., 1997), podatke o
mineralni prehranjenosti drevja pa je zbralo
17 držav (STEFAN et al., 1997).
Mednarodni akciji inventarizacije stanja
in monitoringa gozdnih tal ter proučevanja
mineralne prehranjenosti gozdnega drevja na
ploskvah 16 x 16-km mreže, izvedeni v okviru
programa mednarodnega sodelovanja pri ocenjevanju in spremljanju delovanja onesnaženega
zraka na gozd (ICP Forests = International
Cooperative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) se
je takrat pridružil tudi gozdarski inštitut (GIS).
Njegovi raziskovalci so terenska pedološka dela
opravili v letih 1994 in 1995. Talnim vzorcem
so mednarodno dogovorjene parametre določili
v pedološkem laboratoriju GIS.
Z omenjeno državno inventuro gozdnih tal
je bilo precej natančno ugotovljeno takratno
stanje obravnavanih tal z vidikov njihove razvrščenosti po takratni mednarodni klasifikaciji
FAO-Unesco-ISRIC (l. 1989) in po prilagojeni
jugoslovanski klasifikaciji tal, njihovih fizikal18

nih in kemijskih lastnosti ter njihove rodovitnosti in onesnaženosti. Tako je bilo omogočeno
spremljanje procesov in sprememb v tleh z
občasnim ponavljanjem tovrstnih raziskav v
prihodnje. Pri načinu vzorčenja tal, analiznih metodah, razvrstitvi tal in interpretaciji
izidov raziskav so bili upoštevani dogovori in
priporočila, predhodno sprejeta na srečanjih
mednarodne skupine strokovnjakov za gozdna
tla (FSEP = Forest Soil Expert Panel) pri ICP
Forests, ki so bila potrebna zaradi mednarodne
usklajenosti in primerljivosti raziskav. Zaradi
uskladitve priprave talnih vzorcev za analize
in izvedbe primerljivih kemijskih analiz tal so
bile pred začetkom monitoringa opravljene
prve krožne analize sodelujočih pedoloških
laboratorijev držav, ki so sodelovale v skupni
nalogi. Pri razvrstitvi tal in interpretaciji
izidov raziskav so bili upoštevani dogovori
in priporočila, predhodno sprejeta na srečanjih mednarodne skupine strokovnjakov za
gozdna tla (FSEP) pri ICP Forests, ki so bila
potrebna zaradi mednarodne usklajenosti in
primerljivosti raziskav.
Na dvanajstih kvadrantih so bili opravljeni
tudi fitocenološki popisi.
Po desetih letih je GIS v okviru projekta BioSoil kot aktivnost EU programa Forest Focus z
izvedbo naloge BioSoil - talni modul ponovil
državno inventuro gozdnih tal ter z izvedbo
naloge BioSoil - modul biodiverziteta popisal
gozdno vegetacijo.

1.2 Namen in cilj projekta BioSoil
1.2 The purpose and the aim of the
»BioSoil« project
Projekt BioSoil je doslej največji skupni monitoring gozdnih tal in biodiverzitete v EU. Namenjen je ponovitvi monitoringa gozdnih tal iz leta
1995/96 in testiranju ter razvoju evropskega
spremljanja tal. Zato ga je treba obravnavati kot
demonstracijsko študijo in ne kot operacijski
sistem. Celosten namen talnega dela projekta
je bil preizkusiti uporabnost navodil za izvajanje monitoringa gozdnih tal v okviru naloge
BioSoil - modul tla (ICP 2006) ter pridobiti
podatke o gozdnih tleh, ki jih potrebujejo EU
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in njene članice v povezavi z monitoringom
tal v celotni Uniji. Pri tem so se pojavila tudi
naslednja vprašanja:
– Ali je s ponovitvijo popisa gozdnih tal na 16
x 16-km mreži mogoče ugotoviti spremembe
za izbrane talne parametre?
– Ali bodo spremembe statistično značilne?
– Ali so sprejeta navodila uporabna tudi za
celotno EU (monitoring vseh tal v EU)?
– Ali so rezultati specifičnih metod ponovljivi?
– Ali lahko primerjamo rezultate med članicami EU?
– Ali so rezultati relevantni za EU?
– Ali je rezultate popisa mogoče vključiti v
celostni evropski informacijski sistem za tla
(priprava evropske karte gozdnih tal)?
Naše delo je potekalo v skladu z dinamiko
celotnega demonstracijskega projekta EU. Da bi
dosegli ustrezno mednarodno primerljivost in
kakovost terenskih, laboratorijskih in kabinetnih
del, smo sodelovali:
– na usklajevalnih srečanjih nacionalnih predstavnikov EU v Ispri (julija in decembra
2005),
– na kalibracijskem tečaju za klasifikacijo
tal po klasifikaciji WRB (Dunaj, Madrid,
Bruselj),
– v krožnih analizah talnih vzorcev za preverjanje kakovosti laboratorijev vseh sodelujočih
držav,
– pripravili smo slovensko različico navodil
za delo na terenu,
– pred začetkom del smo preverili metodologijo
terenskega dela na lokaciji Trojane.
Kot del obveznih aktivnosti vseh projektnih
partnerjev in z namenom preverjanja kakovosti dela v partnerskih laboratorijih smo talne
vzorce z 10 % ploskev, nabrane v l. 1995 in l.
2006, poslali v t. i. centralni laboratorij projekta BioSoil - talni modul (CL, INRA, Aarras,
Francija). Analizni rezultati, določeni vzorcem
gozdnih tal v laboratoriju gozdarskega inštituta
(LGE GIS) in drugi obvezni podatki o ploskvah,
so bili v elektronski obliki oddani in sprejeti
konec leta 2008 v skupno bazo podatkov EU
(INRA-Orléans, IFN, Francija).
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Temeljni namen demonstracijskega projekta BioSoil - modul biodiverziteta je bil
proučevanje biotske raznolikosti. Namen
modula sta bila tudi ocena in prikaz učinkovitosti monitoringa pestrosti na omrežju
ploskev ravni I (mreža 16 x 16 km), ki je
reprezentativno orodje evropskih gozdov. Cilj
tega dela projekta je bil predvsem spremljanje
različnih relevantnih parametrov evropskih
gozdov s posebnim poudarkom na biotski
raznolikosti. Uporabljeni pristop je v prvi vrsti
obravnaval sestojno-strukturne elemente, ki so
pomembni potenciali biotske pestrosti. Poleg
sestojnih parametrov je bil projekt usmerjen
tudi v analizo gozdne vegetacije, ki je posebej
predstavljena v tem prispevku.
Generalni cilj tega dela projekta je bil na sistematični mreži za monitoring gozdov (raven I)
pripraviti pregled glavnih komponent gozdne
biodiverzitete, kot sta struktura gozda in vrstna
sestava.
Eden od ciljev v okviru modula BioSoil
- biodiverziteta je bil pripraviti podlage, ki bi
služile mednarodni pa tudi nacionalnim politikam za ohranjanje gozdne biodiverzitete, in
sicer z naslednjim:
– z usklajenim zbiranjem relevantnih informacij o gozdni biodiverziteti in s prikazom
uporabe omrežja ravni I v tem kontekstu,
– s preverjanjem evropske klasifikacije gozdov
na ploskvah ravni I in z njenim posodabljanjem,
– s testiranjem mednarodno uveljavljenih in
praktično uporabnih indikatorjev gozdne
biodiverzitete na velikopovršinski skali,
– z vzpostavljanjem izboljšanega in preprosto
uporabnega metodološkega okvirja, ki bi
zajemal tudi druge relevantne informacije
in aktualne projekte (tudi BioSoil - tla) v
povezavi z biotsko raznolikostjo,
– z oblikovanjem večplastnega hierarhičnega koncepta vrednotenja biodiverzitete
evropskih gozdov in s spremljanjem njenih
sprememb v času in prostoru.
Namen prispevka je prikaz in opis pestrosti
talnih razmer, vegetacijskih ter habitatnih značilnosti gozdov na sistematični (16 x 16 km)
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Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži

mreži v Sloveniji, ki smo jih ugotovili v okviru
vpetosti našega gozdarstva v mednarodne raziskovalne povezave.

2
2

METODE

METHODS

2.1 Metode pedoloških in
fitocenoloških del v letih 1994/95
2.1 Methods of pedological and
phytocoenological works in the years
1994/95
Gozdarski inštitut je v letih 1994 in 1995 v
okviru mednarodne akcije inventarizacije stanja
in monitoringa gozdnih tal pedološko preiskal
kvadrante, ki leže na tistih presečiščih 16 x 16kilometrske mreže Gauss-Krugerjevega koordinatnega sistema, ki padejo v gozd. Kvadrant
ima obliko kvadrata s stranicami, velikimi 25
metrov. Njegova štiri oglišča so središča štirih
krožnih ploskev. Ploskev zajema šest, oglišču
najbližjih dreves, ki v prsnem premeru merijo
vsaj 10,0 cm in so namenjena za gozdno inventuro. Velikost ploskve določa razdalja (polmer)
med ogliščem in šestim, od oglišča v primerjavi
s preostalimi petimi najbolj oddaljenim merskim drevesom (prirejeno po GIS, 1995). V tem
prispevku jo imenujemo tudi interpretacijska
površina oglišča. Na omenjenih površinah so
terenska pedološka dela na 16 x 16-km mreži
potekala po naslednjem postopku.
S polstožčasto pedološko sondo smo preiskali
talne razmere na vseh štirih interpretacijskih
površinah oglišč kvadranta tako, da smo enakomerno po vsej površini oglišča (praviloma po 10
krat) zavrtali ali zabili sondo v tla in vsakikrat
zabeležili morfološke lastnosti, globino in tip
tal. Poleg tega smo zabeležili splošne podatke
o rastiščih. Na osnovi sondiranja smo za vzorčenje tal praviloma izbrali tisto interpretacijsko
površino oglišča, ki je imela za območje kvadranta najbolj reprezentativne talne lastnosti
oz. je ustrezala predpisanim določilom (FAOISRIC, 1990).
Na izbrani površini oglišča smo na treh
mestih (s pomočjo lesenih okvirjev, velikosti
25 x 25 centimetrov) odvzeli volumenske
vzorce organskih podhorizontov (opada - Ol,
20

fermentacijske plasti - Of, humificirane organske
plasti - Oh). Nato smo iz vsakega tako nastalega
kvadrata na treh mestih z valjastim svedrom
(s premerom 7cm) odvzeli volumenske podvzorce mineralnega dela tal iz plasti z vnaprej
določenimi globinami 0 do 5 cm in 5 do 10
cm, na dveh mestih pa za plast iz globine 10
do 20 cm. Podvzorce smo združevali tako, da
smo dobili za vsako odvzemno mesto (a, b, c)
in za vsako plast (0 do 5 cm, 5 do 10 cm, 10 do
20 cm) povprečen volumenski vzorec tal. Nato
smo izkopali ozek reprezentančni talni profil,
kateremu smo podrobneje opisali morfološke
lastnosti. Iz globin več kot 20 cm pa smo za
potrebe pedološke klasifikacije odvzeli še talne
vzorce iz genetskih plasti tega talnega profila.
Talne vzorce smo dostavili v pedološki
laboratorij GIS (sedaj se imenuje Laboratorij
za gozdno ekologijo = LGE) za pripravo talnih
vzorcev in v analize, dogovorjene na prejšnjih
srečanjih strokovne skupine FSCC pri ICP Forest
(Soil Manual, 1995). Talnim vzorcem, odvzetim
iz genetskih plasti tal, smo določili naslednje
lastnosti: vrednosti pH v deionizirani vodi in
v 0.01 M CaCl2, vsebnosti CaCO3, organskega
C, humusa, skupnega N in razmerja C/N,
izmenljive bazične in kisle katione, kationsko
izmenjalno kapaciteto, stopnjo nasičenosti tal
z izmenljivimi bazami, teksturo. Združenim
vzorcem, odvzetim iz organskih plasti in iz
mineralnih plasti z vnaprej določenimi globinami, smo določili tudi količine skupnega P,
K, Ca ter nekaterih kovin (skupni Al, Fe, Mn,
Cd, Pb, Zn).
Glede na terenske opise in rezultate laboratorijskih analiz smo sondirali tla in tla reprezentančnih talnih profilov razvrstili po prilagojeni
oz. modificirani Jugoslovanski klasifikaciji tal
in po takratni mednarodni pedološki klasifikaciji FAO-Unesco-ISRIC (1989) (KALAN J.,
KALAN P., SIMONČIČ, 1995, SIMONČIČ,
1997, URBANČIČ, 1997).
Na ploskvah 16 x 16-kilometrske mreže smo
že leta 1994 poskusno začeli tudi proučevati
vegetacijske razmere. V poletnih mesecih in
septembra tistega leta smo poskusno popisali
12 ploskev. Popisna površina za proučevanje
vegetacije, z obliko kvadrata s stranicami 25
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Slika 1: Lega in delovne oznake koordinat kvadrantov 16 x 16-km mreže BioSoil
Figure 1: Location and work designations of geographical coordinates of the 16 x 16 km »BioSoil« network quadrants

Slika 2: Shema štirih oglišč kvadranta in krožnih permanentnih ploskev (KPP) na presečišču slovenske 16
x 16-km mreže
Figure 2: The scheme of four corners of a quadrant and concentric permanent plot (KPP) on a point of intersection
of the Slovenian 16 x 16 km network
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Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži
Slika 3: Preiskava talnih razmer s
polstožčasto sondo
Figure 3: Research of the site condition using a semi-conical probe

Slika 4: Z lesenim okvirjem, s
klini pritrjenim v tla, smo odvzeli
volumenske vzorce organskih
podhorizontov.
Figure 4: Volume samples of organic
sub-horizons were taken using a
wooden frame, fixed in the ground
by pegs
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Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži
metrov (625 m ), je bila med oglišči kvadranta.
Interpretacija vegetacijskih vsebin se je neposredno navezovala na informacije pedoloških
proučevanj. V poskusnih popisih smo zajeli le
grmovno in zeliščno vegetacijo. Predvideno je
bilo, da bomo popise na istih objektih ponovili
2- do 3-krat, vendar zaradi kadrovskih težav
(odhod v pokoj) in tudi finančno-organizacijskih okoliščin popisa ni bilo mogoče opraviti na
vseh ploskvah 16 x 16-kilometrske mreže.
Leta 1995 smo na območju 39 kvadrantov
odvzeli tudi foliarne vzorce gozdnega drevja.
Analize so bile opravljene glede vsebnosti
dušika, fosforja, kalija, kalcija, magnezija,
žvepla in težkih kovin (SIMONČIČ, 1997,
KALAN, 1997).
2

2.2 Metode pedoloških del v okviru
projekta BioSoil
2.2 Methods of pedological works
within the framework of the
»BioSoil« project
Pripravljalna dela naloge BioSoil - talni modul
so potekala od leta 2004, vse aktivnosti pa sta
koordinirali skupini DG JRC iz Ispre v Italiji
(http://biosoil.jrc. ec.europa.eu/) in strokovnjaki
FSCC (Forest Soil Co-ordinating Centre) iz Genta,
Belgija (http://www.inbo.be/content/ page.
asp?pid=EN_MON_forest_soils). Na spletnih
straneh DG JRC in FSCC so tudi vsa potrebna
navodila za izvedbo naloge (obsegajo 24 različnih navodil in obrazcev).
Terenska pedološka dela projekta BioSoil
- talni modul na 44 ploskvah 16 x 16-km
mreže so večinoma potekala od 13. aprila do
31. avgusta 2006. Ena ploskev, pri Trojanah (z
delovno oznako H5), na kateri smo predhodno
preverili metode dela, prirejene po mednarodnem priročniku FAO za opis talnega profila
(prevod vira v: MIKKELSEN et al., 2006), je
bila narejena že 17. novembra 2005.
V Sloveniji je terenska dela na vsaki ploskvi
opravila skupina štirih ljudi v enem dnevu.
Praviloma so tla vzorčili na območju tistega
oglišča kvadranta, ki je bilo vzorčeno že pred
10 leti. Na vsaki interpretacijski površini oglišča
so na petih mestih (sredina ter v smeri sever,
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vzhod, jug, zahod in oddaljenosti ≥ 5 metrov)
z okvirjem velikosti 25 cm x 25 cm odvzeli
volumenske vzorce organskih podhorizontov
in z valjasto sondo iz vnaprej določenih globin
tal (0 do 5 cm, 5 do 10 cm, 10 do 20 cm, 20 do
40 cm, 40 do 60 cm, 60 do 80 cm) volumenske
talne vzorce. Podvzorce so združevali tako,
da so dobili za vsako plast z vnaprej določeno
globino tal na vsakem od petih odvzemnih mest
združen (povprečen) volumenski vzorec tal. V
oddaljenosti ≥ 10 metrov od vsakega obravnavanega oglišča so izkopali, opisali in vzorčili še
po en reprezentančni talni profil.
Talne vzorce so sproti dostavili v laboratorij
inštituta v nadaljnjo obravnavo. Mednarodno
dogovorjeni talni parametri so bili določeni po
priročniku ICP (2006) za vzorčenje in analizo
tal. Na temelju rezultatov terenskega in laboratorijskega dela so tla reprezentančnih profilov
razvrstili po slovenski klasifikaciji tal, ki smo
jo oblikovali na gozdarskem inštitutu (GIS)
in je objavljena v Atlasu gozdnih tal Slovenije
(URBANČIČ et al., 2005) ter po mednarodni
klasifikaciji tal WRB (2006).

2.3 Metode vegetacijskih proučevanj v
okviru projekta BioSoil
2.3 Methods of vegetation researches
within the framework of the
»BioSoil« project
Metodologijo segmenta projekta BioSoil biodiverziteta smo intenzivno razvijali od
pomladi 2005. Končna podoba metodologije
(BASTRUP-BIRK et al., 2007, http://www.
icp-forests.org/EPbiodiv.htm) je bila rezultat
mnogih sestankov in diskusij skupin evropskih
izvedencev v okviru aktivnosti programa EU
Forest Focus. Pri tem so sodelovali strokovnjaki,
ki so vključeni v evropsko ekspertno skupino
izvedencev za proučevanje vegetacije (EU/ICPForests Expert Panel on Ground Vegetation) in
posebna (ad hoc ustanovljena) delovna skupina
za proučevanje biodiverzitete v okviru prej
omenjene (http://www.icp-forests.org/EPbiodiv.
htm). Pri pripravi projekta so aktivno sodelovali tudi udeleženci testnega projekta EU
ForestBiota. Poleg omenjenih so v veliki meri
23
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Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži
Slika 5: Organski podhorizonti:
opad – Ol, fermentacijska plast
– Of, humificirana organska
plast – Oh.
Figure 5: Organic sub-horizons:
falling - Ol, fermentation layer
- Of, humified organic layer
- Oh.

Slika 6: Predvsem v gorskem
svetu se pojavljajo avtomorfna
organska tla, ki imajo samo
organski horizont.
Figure 6: Automorphic organic
soils having only the organic
horizon are found above all in
the mountain regions

Slika 7: Odvzem volumenskih
vzorcev mineralnega dela tal
s cevasto sondo iz vnaprej
določenih globin (0 do 5 cm,
5 do 10 cm, 10 do 20 cm, 20
do 40 cm, 40 do 60 cm, 60 do
80 cm).
Figure 7: Taking the volume
samples of the mineral part
of the soil with the pipe probe
from the depths, determined
in advance (0-5 cm, 5-10 cm,
10-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm,
60-80 cm).
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Slika 8: V oddaljenosti 10 metrov ali
več od vsakega obravnavanega oglišča
smo izkopali, opisali in vzorčili po en
reprezentančni talni profil. Mjklj
Figure 8: One representative soil profile
was dug out, described and sampled at
the distance of 10 m or more from every
treated corner.

Slika 9: Shematski prikaz ploskve za
popis vegetacije v okviru projekta
BioSoil (Z – zeliščna plast, G2 –
spodnja grmovna plast, G1 – zgornja
grmovna plast, D2 – zgornja drevesna
plast, D1 – zgornja drevesna plast)
Figure 9: Schematic presentation of
the vegetation registration plot in the
framework of the »BioSoil« project (Z
– herbal layer, G2 – lower shrub layer,
G1 – upper shrub layer, D2 – lower tree
layer, D1 – upper tree layer)

25

10

Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži

prispevali tudi člani delovne skupine 3 v okviru
akcije COST E43 (Harmonised indicators and
estimation procedures for assessing components of
biodiversity with NFI data). Za testiranje metodologije BioSoil - biodiverziteta na evropskem
nivoju in pripravo končne, realistične oblike je
bila na Gozdarskem inštitutu aprila 2006 organizirana terenska, uskladitvena delavnica.
V Sloveniji so terenska vegetacijska proučevanja v okviru demonstracijskega projekta BioSoil
potekala leta 2006 (od 5. julija do 5. septembra)
in leta 2007 (od 22. maja do 24. avgusta). Popis
vegetacije je bil opravljen po enotni in usklajeni
metodologiji na 39 ploskvah 16 x 16-kilometrske mreže. Popisi vegetacije so bili izdelani na
krožnih permanentnih ploskvah (KPP), ki so
bile zaradi objektivnosti pri spremljanju stanja
gozdov sistematično premaknjene praviloma
za 50 metrov od prvotnega kvadranta. Vzrok
za manj ploskev KPP v primerjavi s 45 kavadranti je v tem, da so nekatere ploskve zaradi
sistematičnega premika padle zunaj gozda ali pa
so bile določene šele po ponovnem preverjanju
položaja ploskev oz. gozdnega sestoja.
Med strokovnjaki za proučevanje vegetacije
je bila dogovorjena popisna površina 400 m2,
ki je tudi primerljiva s popisno površino za
proučevanje vegetacije v okviru programa
Intenzivnega monitoringa (ICP-Forests, Forest
Focus). Metodologija BioSoil - biodiverziteta
(BASTRUP-BIRK et al. 2007, http://www.icpforests.org/EPbiodiv.htm) je za vegetacijsko
proučevanje predvidela ploskve s popisno
površino 400 m2, ki so krožne oblike. V
metodologiji je bilo dovoljeno tudi pokrivajo
več manjših podploskev, ki skupaj zavzemajo
takšno popisno površino. Pri nas smo zaradi
časovnih in kadrovskih omejitev proučevali
vegetacijo na krožnih ploskvah z radijem 11,28
metra (površina 400 m2). Poleg zapisa splošnih
oznak in ocene položaja ploskve v prostoru smo
izmerili tudi nadmorsko višino, lego, nagib
ploskve ter ocenili stopnjo skalnatosti/kamnitosti in stopnjo zastiranja ležečih odmrlih
lesnih ostankov. Na ploskvah smo ocenili
stopnjo zastiranja posameznih vertikalnih
plasti vegetacije (pravokotna projekcija plasti
na površino ploskve). Ocenili smo stopnje
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zastiranja drevesne, grmovne, zeliščne in
mahovne plasti. Stopnjo zastiranja mahovne
plasti smo ocenili ločeno po različnih rastnih
substratih (tla, skale in kamni, les). Poleg
tega smo na ploskvah ocenili zastiranje vseh
plasti vegetacije skupaj in zastiranje pritalnih
plasti (brez dreves). Ocenili smo prevladujočo
višino osebkov v spodnji in zgornji drevesni
plasti, v spodnji in zgornji grmovni ter zeliščni
plasti.
Vrstno sestavo smo ugotavljali ločeno po
petih vertikalnih plasteh (zeliščna plast, spodnja
in zgornja grmovna plast, spodnja in zgornja
drevesna plast) in za vsako posamezno vrsto
smo ocenili njeno stopnjo zastiranja.

Vertikalne plasti vegetacije smo opredelili po
naslednjih določilih:

– V zgornjo drevesno plast (D1) smo uvrstili
drevesa, ki tvorijo streho sestoja (sorasla in
nadrasla drevesa). Razmejitev med spodnjo in
zgornjo drevesno plastjo je relativna, odvisna
od rastiščnih razmer in tipa gozda.
– Grmovne vrste, ki presegajo višino 5 metrov
ali imajo prsni premer več kot 10 centimetrov, smo opredelili kot vrste spodnje
drevesne plasti (D2). V to plast uvrščamo
drevesa, ki še niso dosegla t. i. strehe sestoja
in so podstojna.
– Tiste osebke lesnatih rastlinskih vrst, ki
presegajo višino 150 centimetrov in še ne
dosegajo višine 5 metrov ali prsnega premera 10 centimetrov, smo uvrstili v zgornjo
grmovno plast (G1).
– Osebke lesnatih rastlinskih vrst, ki so visoka
od 50 do 150 centimetrov, smo zajeli v spodnji grmovni plasti (G2).
– V zeliščno plast (Z) smo uvrstili vse neolesenele vrste (brez mahov in lišajev) in lesnate
vrste z višino prevladujočih osebkov do 50
centimetrov.
Oceno stopnje zastiranja/obilja za rastlinske
vrste po ploskvah smo izdelali po metodi Barkman
et al. (1964) (preglednica 1).

Poleg popisa vegetacije na ploskvi KPP smo
dodatno opravili analitični pregled vegetacije
v okolici ploskve in še posebno na kvadrantu
mreže 16 x 16 km. Na temelju fitocenološkega
popisa na 39 ploskvah KPP in rekognosciranja sestojno-vegetacijskih razmer na vseh 45
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11

Preglednica 1: Poenostavljena lestvica za ocenjevanje zastiranja rastlinskih vrst (BARKMAN et al., 1964)
Table 1: Simplified scale for the plant-cover estimation (BARKMAN et al. 1964)

Lestvica

Stopnja
zastiranja (%)

Zastiranje – sredina razreda (%)

r
+
1
2m

<5,0

0,01
0,5
2,0
4,0

2a

5,0–12,5

8,8

2b

12,5–25,0

18,8

3

25,0–50,0

37,5

4

50,0–75,0

62,5

5

75,0–100,0

87,5

kvadrantih smo na območju reprezentančnega
talnega profila opredelili vegetacijsko združbo.
Območje reprezentančnega talnega profila smo
opredelili tudi po določilih klasifikacije habitatnih tipov Slovenije (HTS 2004 (JOGAN et al.,
2004)), ki je prilagoditev palearktične klasifikacije
habitatov – Physis (DEVILLERS, DEVILLERSTESCHUREN, 1996) našim razmeram.

3
3

REZULTATI IN RAZPRAVA
RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Lega kvadrantov
3.1 Positions of quadrants
Preglednica 2 za vsak obravnavani kvadrant
na 16 x 16-kilometrski mreži prikazuje delovno oznako koordinat, krajevno ime lokacije, nadmorsko višino, naklon in lego terena,
površinsko skalovitost in kamnitost ter kodo
referenčne talne skupine (reference soil group)
in lastnosti tal (qualifiers, specifiers) po mednarodni razvrstitvi tal World Reference Base
(WRB 2006), ugotovljene na reprezentančnem
talnem profilu.
Preglednica 3 prikazuje številčno razporeditev kvadrantov po višinskih pasovih. Oblikovani
višinski pasovi bolj ali manj ustrezajo razporeditvi vegetacijskih pasov naših klimaconalnih
gozdnih združb. Največ kvadrantov (47 %)
leži v predgorskem pasu, najmanj (le eden) pa
v subalpinskem.

Količinska opredelitev
posamezni osebki (1 do 2 osebka/ploskev)
malo osebkov (3 do 20 osebkov/ploskev)
številni osebki (20 do 100 osebkov/ploskev)
zelo številni osebki (> 100 osebkov/ploskev)

3.2 Matične podlage in razvrstitvi tal
reprezentančnih profilov
3.2 Parent materials and classifications
of representative profiles soil
V preglednici 2 so prikazane kode WRB (2006)
referenčnih talnih skupin (RTS) in kvalifikatorjev ter specifikatorjev, ugotovljene na
reprezentančnih profilih. Kode kvalifikatorjev in
specifikatorjev so po pravilih klasifikacije WRB
dodane imenom RTS kot predpone in zapone.
Predpone pojasnjujejo značilne lastnosti določene RTS, zapone pa druge splošnejše lastnosti.
Njihova imena WRB in skrajšane opredelitve
so prikazane v preglednici 5.
V preglednici 4 so prikazane kode, imena in
številčni deleži referenčnih talnih skupin WRB,
ugotovljenih na reprezentančnih talnih profilih.
Največ (51 %) reprezentančnih talnih profilov je
bilo izkopanih v kambičnih tleh oz. kambisolih.
Na 14 profilih so imeli evtrične, na devetih pa
distrične lastnosti oz. kvalifikatorje (preglednici
3 in 5). Na 20 % profilov smo ugotovili izprana
tla z zelo evtričnim eluvialnim (argičnim) Bt
horizontom oz. luvisole, ki so bili vsi precej
humozni (vsem je bil ugotovljen kvalifikator
humic, ki pojasnjuje vsebnost organskega C). Na
13 % profilov so bila tla razvrščena v feozeme
(Phaeozems), ker so imela humozni molični
horizont Amo in do globine 100 cm ali več, merjeno od površine tal oz. do kompaktne kamnine
(R horizonta), če so bila plitvejša, stopnjo nasičenosti z bazami (vrednost V) enako ali večjo
27
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Preglednica 2: Delovne oznake koordinat kvadrantov (D.o.k.), krajevna imena, nadmorske višine, nakloni
in ekspozicije terena, površinska skalovitost in kamnitost ter kode WRB (2006) referenčnih talnih skupin,
kvalifikatorjev in specifikatorjev reprezentančnih profilov
Table 2: Work designations of geographical coordinates of quadrants (D.o.k.), names of locations, elevations,
slope gradients and orientations, surface rockiness and stoniness and WRB (2006) codes for reference soil groups,
qualifiers and specifiers of the representative profiles
Naklon
Nadm.viš.
InclinaElevation
tion
(m)
(°)

Ekspozicija
Orientation

Skalovitost;
kamn.
Rockness;
stonin.
(%)

Koda WRB
za tla profila
WRB code for soil
of profile

D.
o.k.

Krajevno ime
Location

B6

Baske

540

25

NW

0; 0–2

Ha CM (hu,hd,sln)

B7

Merljaki

110

20

N

0; 5–15

Ha AC(hu,hd,slp)

C3

Martuljek

1133

27

N

5; 20

Nl PH (ca,so,sl)

C4

Fužinske planine

1497

0 – 60

E

5-15; 5–15

Nl,sa,fo HS (eu,sk)

C5

Kneža

720

20

W

30; 30

mo,hk LP (ca,huh,so,sk)

C6

Gorenja Trebuša

500

15

S

15; 25

Nl CM (hu,eu,slp)

C8

Križ

D4

Zajama

D8
D9

315

0-5

N

2–5; 0–2

Nl CM (hu,eu,skn,ce,ro)

1025

27

N

0–2; 2-5

Nl PH (ca,so,sk,slp)

Smolovec

676

15

SW

0; 0

Ha CM (hu,dy,sk,sl)

Padež

532

40

W

0–2; 20

ha CM (hu,eu,skn)

E4

Ljubno na Gor.

529

0

0

0; 0

ha CM (hu,hd,cr)

E5

Lubnik

532

42

NE

2–5; 20–30

nl PH (ca,so,skn,slp)

E7

Ravnik

519

15

S

5–10; 10

nl CM (hu,he,sl)

F7

Rakitna

799

18

S

0–2; 5–15

nl,rz PH (so,skn)

F8

Križna jama

648

15

WNW

35–70; 5–10

nl CM (hu,ee,skp,slp)

F9

Snežnik

1208

20

S

20; 30

el PH (slp)

G4

Podvolovljek

1227

40

S

20; 20

sa, fo HS (eu,sk)

G5

Rafolče

453

17

S

5–15; 2–5

el CM (so,hu,eu,cep)

G6

Besnica

551

35

E

0; 2

ha CM (hu,hd,skn)

G7

Čušperk

611

5

N

15; 20

nl LV (hu,he,slp,cr)

H3

Kavšak

910

30

SSW

0; 0-2

ha LV (rp,hu,ed)

H4

Okonina

427

35

W

0; 5

nl LV (hu,he,skn)

H5

Trojane

680

35

N

0; 5

nl,rz PH (so,sk)

H6

Jelša

364

20

E

0; 0

nl, fo CM (dy)

H7

Sela pri Šumberku

557

20

W

0; 0–2

ha AC(au,hu,hd,slp,sln,cr)

H8

Hinje

395

10

SW

5–15; 20

nl LV (hu,he,ce)

H9

Stojna

689

15

W

35; 25

nl CM (hu,eu,sl)

I2

Gortina

628

45

E

0; 2–5

nl CM (hu,ne,sl,cr)

I4

Andraž

383

12

W

0; 0

ha PL (ne,sln)

I5

Čeče

595

22

SE

0; 0

nl CM (hu,dy,sk)

I6

Gradišče

686

20

SE

2–5; 0

el CM (so,hu,eu,cep)

I8

Draganja sela

316

5

NE

0–2; 0–2

nl,ct LV (hu,ed,ne,sl,cr)

I9

Sredgora

839

18

NE

0–2; 2–5

nl CM (so,hu,he)
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J2

Remšnik

546

25

S

0; 0

ha CM (hu,hd,skn)

J3

Komisija

1318

13

S

0; 0

ha CM (hu,hd,sk,cr)

J4

Pogorelec

367

30

NW

0; 0

ha LV (rp,hu,ed,ne,skn)

J5

Svetina

751

30

NW

0; 0

ha CM (huh,he,rp,sk)

J6

Ledina - Sevnica

352

15

NE

0; 0

el LV (hu,ee,sk)

J8

Trdinov vrh

767

10

N

0; 0–2

ha LV (hu,ne,sl)

K4

Kolačno

319

20

N

0–2; 0

ha LV (hu,ne,slp,sln)

L3

Dravski Dvor

272

0

0

0; 0–2

ha CM (hu,dy,skn)

L4

Rabuda

352

20

NW

0; 2–5

ha CM (he,cr)

M4

Gruškovje

262

38

N

0; 2–5

nl CM (hu,he,rp)

N2

Bunčani

188

0

0

0; 0

mo FL (ca,hu,he,slp)

N3

Runeč

300

20

NW

0; 0

ha CM (so,he)

Preglednica 3: Razporeditev kvadrantov po višinskih pasovih
Table 3: Distribution of the quadrants according to the altitude zones

Višinski pas
Altitude zone
nižinsko-gričevnat (planarno-kolinski)
lowland-hilly
predgorski (submontanski)
submontane
gorski (montanski)
mountainous
visokogorski (altimontanski)
alti-montane
subalpinski
subalpine

Razpon pasov
Width of zones

Št. kv.
No. of q.

%

≤ 300 m

5

11

301–600 m

21

47

601–900 m

12

27

901–1400 m

6

13

> 1400 m

1

2

Preglednica 4: Kode, imena in številčni deleži (n) referenčnih talnih skupin WRB, ugotovljenih na reprezentančnih
talnih profilih.
Table 4: Codes, names and number shares (n) of WRB reference soil groups, determined on representative soil
profiles

Koda
Code

Ime WRB referenčne talne skupine
Name of WRB reference soil group

AC
CM
FL
HS
LP
LV
PH
PL
Σ
8

akrična tla – akrisoli (Acrisols)
kambična tla – kambisoli (Cambisols)
obrečna tla – fluvisoli (Fluvisols)
organska tla – histosoli (Histosols)
leptosoli (Leptosols)
luvisoli (Luvisols)
feozemi (Phaeozems)
psevdoglejna tla – planosoli (Planosols)

n

%

2
23
1
2
1
9
6
1
45

4,4
51,1
2,2
4,4
2,2
20,0
13,3
2,2
100

29
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Slika 10: Za proučevanje rastlinske komponente na točkah mreže 16 x 16 km se v mednarodni terminologiji
uporablja izraz ground vegetation oz. pritalna vegetacija z namenom, da bi dali poseben podarek proučevanju
podstojnega rastja. Vendar pa smo v tem sklopu analizirali tudi strukturo in vrstno sestavo drevesnih plasti,
saj sta to dobra pokazatelja rastiščnih razmer in gospodarjenja.
Figure 10: For the plant component research on the 16 x 16 km net points the expression »ground vegetation«
is used in the international terminology to emphasize the research of the sub-stand vegetation. However, in this
complex we also analyzed the structure and species composition of the tree layers since they are good indicators
of the site conditions and management.

Slika 11: Zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem (Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP. (79)
95) je najpogosteje opredeljena gozdna združba na točkah 16 x 16-km mreže.
Figure 11: Moderately acidophilic beech forest with chestnut (Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.
(79) 95) is the most often determined association at the 16 x 16 km net points.
30
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Slika 12: Rebrenjača (Blechnum spicant (L.) Roth) in borovnica (Vaccinium myrtillus L.) sta značilni vrsti
distričnih, zelo kislih tal.
Figure 12: Deer fern (Blechnum spicant (L.) Roth) and bilberry (Vaccinium myrtillus L.) are characteristic species
on dystric, very acid soil.

Slika 13: Navadno tevje (Hacquetia epipactis (Scop.) DC.) je značilna vrsta podgorskih bukovih gozdov, vendar
pa se pojavlja tudi v drugih gozdnih združbah, pretežno na karbonatni podlagi od nižin do gorskega pasu.
Figure 13: Hacquetia (Hacquetia epipactis (Scop.) DC.) is a characteristic species in sub-mountain beech forests,
however it can be also found in other forest associations, prevailingly on calcareous soil, from lowland to mountain
belt.
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od 50 %. Po dva reprezentančna talna profila
sta bila izkopana v zelo kislih, akričnih tleh oz.
akrisolih (za taka izprana tla je značilen zelo
distričen eluvialni (argični) Bt horizont) ter v
avtomorfnih organskih tleh oz. foličnih histosolih (oba profila sta vsebovala debel organski
folični horizont). Po en reprezentančni talni
profil je bil razvrščen (zaradi velike skeletnosti
zelo humoznih tal) v leptosol, v obrečna tla oz.
fluvisol ter v psevdoglejna tla oz. planosol. Na
vseh 45 talnih profilih smo skupno ugotovili 32
kvalifikatorjev in specifikatorjev WRB (2006)
(preglednica 5).
V preglednici 6 so prikazane matične podlage
in tla reprezentančnih talnih profilov, razvrščena
po slovenski klasifikaciji tal, kar smo oblikovali
na Gozdarskem inštitutu Slovenije (uporabljen
je bil vir URBANČIČ et al., 2005, http://petelin.
gozdis.si/impsi/publikacije/ atlas_tal.pdf).
Na vezanih klastičnih usedlinah je bilo
izkopanih 17 reprezentančnih talnih profilov
(preglednica 7); od tega dva na nekarbonatnih (permokarbonskih) skrilavih glinovcih,
meljevcih in peščenjakih, pet na (miocenskih)
glinovcih, meljevcih in peščenjakih z manjšo
vsebnostjo karbonatov, štirje na (karbonatnih
in nekarbonatnih) fliših, pet na laporjih in eden
na (mešanem) konglomeratu. Na biokemičnih
usedlinah je bilo izkopanih 21 reprezentančnih
talnih profilov, 20 na dolomitih in apnencih in
eden na apnencu z rožencem. Na metamorfnih
kamninah (skrilavcu, kvarcitu, gnajsu) so bili
osnovani trije, na nevezanih usedlinah pa štirje
(dva na mivki in produ, dva na pobočnem
grušču).
Tla devetih reprezentančnih talnih profilov so
bila razvrščena v talni tip rendzina, tla desetih v
talni tip distrična rjava tla, petih v evtrična rjava
tla, osmih v rjava pokarbonatna tla (tla profila
C8 s Krasa so bila rdeče rjava), enajstih v izprana
tla, tla po enega profila pa v talna tipa obrečna
tla in v psevdoglej (preglednici 6 in 8).
Številni avtorji omenjajo in obravnavajo
slabo ujemanje nacionalnih razvrstitev tal
s klasifikacijo tal WRB (YLI-HALL in sod.,
2001, PASCUAL in sod., 2001, KARKLINS,
2008, SPAARGAREN, 2008, KRALJ, 2008
idr.). Tomaž Kralj (2008) je v svoji doktorski
32

disertaciji primerjal 380 talnih profilov, klasificiranih po t. i. modificirani jugoslovanski
klasifikaciji tal (MJKT) in po WRB (2006).
Največje neujemanje je ugotovil pri rendzinah, ki so bile po WRB (2006) razvrščene kar
v štiri referenčne skupine: leptosole (koda
LP), feozeme (PH), histosole (HS) in tudi
kambisole (CM). Tudi v našem primeru sta (v
preglednici 8) od skupno devetih talnih profilov
z rendzino dva uvrščena v folične (fo=folic)
histosole (HS), eden v molični (mo=mollic)
leptosol (LP), šest pa v feozeme (PH). Po
drugi strani so štirje talni tipi (distrična rjava
tla, evtrična rjava tla, rjava pokarbonatna tla
in terra rossa) razvrščeni v eno referenčno
skupino – kambisole (CM). Talni tip distrična
rjava tla se od preostalih tipov kambičnih tal
pri klasifikaciji WRB (2006) večinoma loči s
kvalifikatorji in specifikatorji, ki opredeljujejo
distrične lastnosti tal. V našem primeru (preglednici 8 in 5) so to: distrična (dy=dystric),
hiperdistrična (hd= hyperdystric) in endoevtrična (ne= endoeutric). Toda že Kralj (2008)
je ugotovil, da pri klasifikaciji WRB (2006) ni
kvalifikatorjev in specifikatorjev, ki bi značilno
ločevali med rjavimi pokarbonatnimi tlemi,
evtričnimi rjavimi tlemi in terra rosso.
Smo pa v našem primeru vsem rendzinam
in rjavim pokarbonatnim tlem na dolomitni
matični podlagi ugotovili kvalifikator WRB
“sodična” (so= sodic), saj sta pri vseh v globini do 50 cm (merjeno od površine tal) imela
izmenljiva Na+ in Mg2+ skupaj (predvsem pa
magnezijevi kationi) ≥ 15 % delež v kationskih
izmenjavah.
Za talni tip izpranih tal sta diagnostična
eluvialni horizont E, iz katerega so izprani
predvsem bazični kationi ter glinasti delci, in
iluvialni, argiluvični horizont Bt pod njim, v
katerem se glina kopiči.
Po mednarodni klasifikaciji WRB je pet
referenčnih talnih skupin (albeluvisole (Albeluvisols), alisole (Alisols), akrisole (Acrisols),
luvisole (Luvisols) in liksisole (Lixisols)), za
katere je diagnostičen t. i. argični horizont B,
ki vsebuje opazno več gline kot horizont nad
njim. Glavnina naših izpranih tal je uvrščena
v luvisole (koda LV), ki imajo argični horizont
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Preglednica 5: Kode, imena, skrajšane opredelitve in številčni deleži (n) kvalifikatorjev in specifikatorjev WRB,
ugotovljenih na reprezentančnih talnih profilih
Table 5: Codes, names, abridged definitions and number shares (n) of WRB qualifiers and specifiers, determined
on representative soil profiles

Koda
Code
Au

Ime WRB
WRB name
alumic

Opredelitev kvalifikatorja oz. specifikatorja WRB
Definition of WRB qualifier or specifier
Tla imajo v globini od 50 do 100 cm nasičenost z Al ≥ 50 %

n

Ca

calcaric

5

Ce

V gl. od 20 do 50 cm oz. od 20 cm in R hor. vsebujejo > 2 % CaCO3

clayic

1

Cep

epiclayic

V globini do 100 cm vsebujejo ≥ 30 cm debelo plast z glinasto
teksturo
V globini do 50 cm vsebujejo ≥ 30 cm debelo plast z glinasto teksturo

Cr

chromic

5

Ct

cutanic

Dy

V gl. do 150 cm je ≥30 cm debela plast z bravo, bolj rdečo
od 7,5YR x/4
Pojavljanje glinastih prevlek v iluvialnem Bt horizontu

dystric

Ed

epidystric

Ee

epieutric

El

epileptic

Eu

eutric

Fo

folic

V globini do 40 cm, merjeno od površine tal, je folični horizont

Ha

haplic

Tla imajo tipične lastnosti referenčne skupine

Hd

hyperdystric

V globini od 20 do 100 cm imajo V < 50 %, ponekod pa V < 20 %

7

He

hypereutric

V globini od 20 do 100 cm imajo V ≥ 50 %, ponekod pa V ≥ 80 %

8

Hk

Do gl. 75 cm v povprečju vsebujejo < 20 vol. % finih delcev tal

1

Hu

hyperskeletic
humic

Do gl. 50 cm v povprečju vsebujejo > 1 % organskega C
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Huh

hyperhumic

Do gl. 50 cm v povprečju vsebujejo > 5 % organskega C

2

Mo

mollic

2

Ne

Imajo humozni molični horizont Amo

endoeutric

V globini od 50 do 100 cm, merjeno od površine tal, imajo V ≥ 50 %

6

Nl

endoleptic

Kompaktna kamnina (R hor.) se pojavlja v globinah od 50 do 100 cm

20

Ro

rhodic

1

Rp

ruptic

V gl. do 150 cm vsebujejo ≥ 30 cm debelo plast, bolj rdečo od 5YR
3.5/x
V globini do 100 cm imajo litološko diskontinuiteto

Rz

rendzic

Imajo Amo, ki vsebuje/prekriva karbonatni material (> 40 % CaCO3)

2

Sa

sapric

Manj kot 1/6 organske snovi vsebuje prepoznavne rastlinske ostanke

2

Sk

skeletic

V globini do 100 cm vsebujejo povprečno ≥ 40 volumskih % skeleta

9

Skn

endoskeletic

V globini od 50 do 100 cm vsebujejo povprečno ≥ 40 vol % skeleta

8

Skp

episkeletic

V globini do 50 cm vsebujejo povprečno ≥ 40 volumskih % skeleta

1

Sl

siltic

7

Sln

endosiltic

Slp

episiltic

V gl. do 100 cm je ≥ 30 cm debela plast s teksturo M, MI, MGI
ali MG
V gl. od 50 do 100 cm imajo ≥ 30 cm debelo plast z “meljasto”
teksturo
V globini do 50 cm imajo ≥ 30 cm debelo plast z “meljasto” teksturo

10

So

sodic

V globini do 50 cm imata izmenljiva Na+ in Mg2+ ≥ 15 % delež v KIK

10

1

2

1

V gl. 20 do 50 cm oz. 20 cm – R je stopnja nasičenosti z bazami
V < 50 %
V < 50 % v globini od 20 do 50 cm oz. 20 cm – R (kompaktno
kamnino)
V globini od 20 do 50 cm, merjeno od površine tal, je V ≥ 50 %

4

R hor. (kompaktna kamnina) se začne pojavljati znotraj globine
50 cm
V ≥ 50 % prevladuje v globini od 20 do 100 cm oz. od 20 cm do R

4

3
2

9
3
18

4

4
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Preglednica 6: Delovne oznake koordinat kvadrantov (D.o.k.), slovenska razvrstitev tal GIS (Urbančič et al.
2005), matične podlage in humusne oblike BioSoil reprezentančnih talnih profilov 16 x 16-km mreže
Table 6: Working designations of geographical coordinates of quadrants (D.o.k.), Slovenian soil classification of
GIS (Urbančič et al. 2005), parent materials and humus forms of »BioSoil« representative soil profiles on the 16
x 16 km net

D. o.
k.

Slovenska razvrstitev tal, matične podlage in humusne oblike reprezentančnih talnih profilov
Slovenian soil classification, parent materials and humus forms of the representative soil profiles

B6

Distrična rjava tla, na flišu, humusna, zelo globoka, dvoslojna, ilovnata, antropogenizirana,
sprsteninasta
Izprana tla, na nekarbonatnem flišu, tipična, globoka, ilovnata, antropogenizirana
(v preteklosti kmetijska raba), sprsteninasta
Rendzina, na apnencu in dolomitu, prhninasta, ponekod s surovim humusom, karbonatna,
plitva do globoka
Rendzina, na apnencu, prhninasta, z debelim O horizontom, brez mineralnega dela tal
(alpska črnica)
Rendzina, na apnencu in dolomitu, sprsteninasta, karbonatna, sr. gl. do globoka, zelo
skeletna
Rjava pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, tipična, globoka, ilovnata, sprsteninasta
Rdeče rjava pokarbonatna tla (jerovica – “ilovka”), na apnencu, tipična, plitva do globoka,
ilovnata, prhninasta
Rendzina, na apnencu in dolomitu, prhninasta, karbonatna, srednje gl. do globoka
Distrična rjava tla, na nekarbonatnem flišu, tipična, globoka, ilovnata, prhninasta
Evtrična rjava tla, na flišu, koluvialna, globoka, ilovnata, sprsteninasta
Distrična rjava tla , na mešanem konglomeratu,izprana, globoka, ilovnata, prhninasto
sprsteninasta
Rendzina, na dolomitu, prhninasta, rjava in karbonatna, globoka, koluvialna
Rjava pokarbonatna tla, na apnencu, tipična, srednje gl. do globoka, ilovnata, prhninasta
Rendzina, na dolomitu, prhninasta, karbonatna, ponekod rjava, globoka
Rjava pokarbonatna tla, na apnencu, tipična, srednje globoka, ilovnata, sprsteninasta
Rendzina, na apnencu, s surovim humusom, tipična, globoka
Rendzina, na apnenem grušču, prhninasta, z debelim O horizontom, brez mineralnega dela
tal (alpska črnica)
Rjava pokarbonatna tla, na dolomitu, tipična, plitva do srednje globoka, glinasta, prhninasto
sprsteninasta
Distrična rjava tla, na skrilavih glinavcih in peščenjakih, tipična, globoka, ilovnata,
sprsteninasta
Izprana pokarbonatna tla, na apnencu, evtrična, srednje globoka, meljasto ilovnata do
glinasta, sprsteninasta
Izprana tla, na mešanem grušču, koluvialna, dvoslojna, z evtričnim podtaljem, globoka,
ilovnata, s surovim humusom
Izprana pokarbonatna tla, na laporju in apnenem peščenjaku, koluvialna, srednje globoka,
ilovnata, sprsteninasta
Rendzina, na dolomitu, prhninasta, rjava, globoka
Distrična rjava tla, na skrilavih glinavcih in peščenjakih, tipična, sr. gl. do gl., ilovnata, s
surovim humusom
Izprana tla, na apnencu z rožencem, tipična, globoka, ilovnata do glinasta, prhninasta
Izprana pokarbonatna tla, na apnencu, evtrična, srednje globoka, glinasta, sprsteninasta

B7
C3
C4
C5
C6
C8
D4
D8
D9
E4
E5
E7
F7
F8
F9
G4
G5
G6
G7
H3
H4
H5
H6
H7
H8
34
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H9
I2
I4
I5
I6
I8
I9
J2
J3
J4
J5
J6
J8
K4
L3
L4
M4
N2
N3

19

Rjava pokarbonatna tla, na apnencu, tipična, plitva do globoka, glinasta, sprsteninasta
Distrična rjava tla, na filitoidnih skrilavcih, tipična, z evtričnim podtaljem, sr. glob., ilovnata,
sprsteninasta
Psevdoglej, na meljevcu in glinovcu, pobočni, globok, evtričen, ilovnat do glinast,
prhninasto sprsteninast
Distrična rjava tla, na miocenskem meljevcu in peščenjaku, tipična, globoka, ilovnata,
prhninasta
Rjava pokarbonatna tla, na dolomitu, tipična, srednje globoka, ilovnata do glinasta,
sprsteninasta
Izprana pokarbonatna tla, na apnencu, močno akrična, globoka, ilovnata do glinasta,
sprsteninasta
Rjava pokarbonatna tla, na dolomitu, tipična, srednje globoka, ilovnata do glinasta,
sprsteninasta
Distrična rjava tla, na filitoidnem skrilavcu in kvarcitu, tipična, globoka, ilovnata, s surovim
humusom
Distrična rjava tla, na gnajsu, tipična, globoka, ilovnata, s surovim humusom
Izprana karbonatna tla, na laporju, zmerno akrična, globoka, ilovnata do glinasta,
sprsteninasta
Evtrična rjava tla, na meljevcih in peščenjakih, koluvialna, dvoslojna, globoka, ilovnata,
sprsteninasta
Izprana tla, na glinavcih in peščenjakih, tipična, z evtričnim podtaljem, plitva do srednje
globoka, ilovnata, prhninasta
Izprana pokarbonatna tla, na apnencu in dolomitu, zmerno akrična, globoka, ilovnata do
glinasta, sprsteninasta
Izprana tla, na glinavcih in peščenjakih, tipična, z evtričnim podtaljem, globoka, ilovnata do
glinasta, prhninasta
Distrična rjava tla, na nekarbonatnem terasnem produ, tipična, srednje gl. do globoka,
ilovnata, sprsteninasta
Evtrična rjava tla, na laporju in peščenjaku, tipična, globoka, ilovnata, sprsteninasta
Evtrična rjava tla, na laporju, koluvialna - dvoslojna, globoka, ilovnata, sprsteninasta
Obrečna tla, na mivki in produ, razvita, karbonatna, zelo globoka, ilovnata do peščena,
sprsteninasta
Evtrična rjava tla, na laporju, tipična, globoka, ilovnata, prhninasto sprsteninasta

Preglednica 7: Razredi in tipi matičnih podlag po številu reprezentančnih talnih profilov (n)
Table 7: Classes and types of parent materials accorting to number of representative soil profiles (n)

Matične podlage reprezentančnih talnih profilov
Parent materials of representative soil profiles

n

Vezane klastične usedline (Consolidated clastic sedimentary rocks): konglomerat, peščenjak,
meljevec, glinovec, skrilav glinovec, fliš, lapor (conglomerate, sandstone, siltstone, claystone,
clayey shale, flysch, marl)

17

Biokemične usedline (Biochemical sedimentary rocks): dolomit, apnenec, apnenec z rožencem (dolomite, limestone, limestone with chert)

21

Metamorfne kamnine (Metamorphic rocks): skrilavec, kvarcit, gnajs (shist, quartzite, gneiss)

3

Nevezane usedline (Unconsolidated deposits): ilovica, melj, pesek, prod, pobočni grušč (loam,
silt, sand, gravel, talus scree)

4

Σ

45
35
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Preglednica 8: Primerjave in povezave med tipi tal, referenčnimi skupinami WRB in njihovimi podenotami
Table 8: Comparisions and connections between soil types, WRB reference soil groups and their subunits

Tipi tal in podenote
(Soil types and subunits)
Rendzine ( Rendzinas):
na apnencu, prhninasta, z debelim O (foličnim) horizontom – alpska
črnica (on limestone, with Moder humus form, thick O (folic) horizon
– alpine black soil)
na apnencu, s surovim humusom, tipična, globoka (limestone, Mor,
typical, deep)
na dolomitu, na dolomitu in apnencu (on dolomite, on dolomite and
limestone,)
“, sprsteninasta, karbonatna, globoka, skeletna (Mull, calcareous, deep,
skeletal )
“, prhninasta, rjava, globoka (Moder, brown, deep)

WRB koda
WRB code

Σ

9
sa,fo HS (eu,sk)

2

el PH

1

mo,hk LP (ca,so)

1

nl,rz PH (so,sk)

1

“, prhninasta, karbonatna, globoka (Moder, calcareous, deep)

nl PH (ca,so)

3

“

nl, rz PH (so,skn)

1

Tipična, humusna, izprana (typical, humic, leached)

CM (hd)

5

Tipična (typical)

CM (dy)

4

Tipična, z evtričnim podtaljem (typical, with eutric underground)

CM (ne)

1

Evtrična rjava tla (Eutric brown soils):

CM (he)

5

CM (eu,ro)

1

Rjava pokarbonatna tla, na apnencih (Brown soils on limestones)

CM (eu)

2

“

CM (he)

1

Distrična rjava tla (Dystric brown soils):

10

Rjava pokarbonatna tla (Brown soils on limestones and dolomites)
Jerovica, na apnencih (Reddish brown soils on limestones)

5
8

“

CM (ee)

1

Rjava pokarbonatna tla, na dolomitih (Brown soils on dolomites)

CM (so,eu)

2

“

CM (so,he)

1

Izprana tla (Lessivé soils):
Pokarbonatna (on calcareous bedrocks), evtrična (eutric), koluvialna
( colluvial)
Pokarbonatna (on calcareous bedrocks), akrična (acric)

LV(he)

3

LV(ed)

2

“

LV(ne)

1

Na nekarbonatnih kamninah (on other bedrocks)

LV(ee)

1

“

LV(ne)

1

“

LV(ed)

1

“
Obrečna tla (Alluvial soils): razvita, karbonatna (developed, calcareous)
Psevdoglej (Pseudogley): evtrični (eutric)

ha AC (hu,hd)

2

mo FL (ca)

1

PL (ne)

Σ 7 talnih tipov (Soil types)

Σ 8 skup. (groups)

36

Σ

11

1

1

1

45

45
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B s kationsko izmenjalno kapaciteto (KIK) 24
cmol(+) kg-1 gline ali več. Izprana tla dveh profilov so uvrščena v akrisole (koda AC), ki imajo
argični horizont B s KIK, manjšo od 24 cmol(+)
kg-1 gline in stopnjo nasičenosti z bazami (V),
manjšo od 50 %. V preglednici 8 je razvidna
razlika med akričnimi tlemi WRB, za katere je
značilen distrični argični horizont B, in različico
podtipa akrična izprana pokarbonatna tla, za
katero sta značilna obvezno distrični eluvialni
E in praviloma evtrični iluvialni horizont Bt
(tako da je uvrščen v luvisole).
Talni tip obrečna tla se dobro ujema z
referenčno talno skupino fluvisoli (Fluvisols)
WRB. Tudi njune nižje talne enote so v našem
primeru precej podobno opredelile lastnosti
tal obravnavanega profila.
Talni tip psevdoglej se v našem primeru
sklada z referenčno talno skupino planosoli
(Planosols) WRB.

3.3 Potencialne gozdne rastlinske
združbe na območjih
reprezentančnih talnih profilov
projekta BioSoil in njihova
razvrstitev v klasifikacijo
habitatnih tipov
3.3 Potential forest plant associations
on the representative soil profiles
areas of the »BioSoil« project and
their distribution in relation to
classification of habitat types
Območjem reprezentančnih talnih profilov
na slovenski 16 x 16-km mreži smo, glede na
rastiščne razmere in rastlinsko vrstno sestavo,
opredelili potencialno gozdno združbo (preglednica 9). Pri uvrščanju ploskev v gozdne
združbe smo uporabljali različne pregledne
fitocenološke vire (npr. ZORN, 1975, SMOLE,
1988, MUCINA et al., 1993, ZUPANČIČ,
1999, MARINČEK & ČARNI, 2002, ROBIČ &
ACCETTO, 2001, ČARNI et al., 2008) ter mnoga
dela, ki obravnavajo vegetacijo posameznih
območij ali posamezne gozdne združbe. Na
ploskvah prevladujejo različne oblike bukovih
gozdov (37 ploskev oz. 82 %). Med njimi so
najpogostejša bukovja iz zvez Aremonio-Fagion
(24 ploskev) in Fagion sylvaticae (11 ploskev).

21

Med združbami prevladujejo različne oblike
acidofilnih bukovij. Od 13 ploskvev z acidofilnimi bukovji jih 9 poraščajo oblike zmerno
kisloljubnega/acidofilnega bukovega gozda s
kostanjem (Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae
MAR.& ZUP. (79)95). Poleg teh smo na dveh
ploskvah popisali tudi zmerno kisloljubni bukov
gozd z belkasto bekico (Luzulo albidae-Fagetum
MEUSEL 37) in prav tako na dveh ploskvah
kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo (BlechnoFagetum HT.ex MAR.70). Med pogosteje evidentiranimi združbami na mreži sta tudi gozd
bukve in gradna z bršljanom (Hedero-Fagetum
KOŠ. (62, 79) 94) in gorski bukov gozd z veliko
mrtvo koprivo (Lamio orvalae-Fagetum (HT.38)
BORH.63), ki sta bila evidentirana na štirih
ploskvah. Po trikrat pa sta bili opredeljeni
naslednji združbi: dinarski gorski gozd jelke
in bukve (Omphalodo-Fagetum (TREG.57
corr. PUNC.80) MAR. et al. 93 var.geogr. Calamintha grandiflora SURINA (2001)2002) in
alpski bukov gozd (Anemono trifoliae-Fagetum
TREG.62 var.geogr. Helleborus niger subsp.niger
MAR.,POLD.& ZUP.89).
V preglednici 10 smo ploskve mreže 16 x
16 km (BioSoil) razvrstili po določilih klasifikacije habitatnih tipov Slovenije (HTS 2004
(JOGAN et al., 2004)), ki je nastala na temelju
palearktične klasifikacije habitatov – Physis
(DEVILLERS, DEVILLERS-TESCHUREN,
1996). Habitatni tip predstavlja fiziognomsko
enoto v naravi in je v povezavi z značilnimi
življenjskimi prostori rastlinskih in živalskih
vrst. Z drugimi besedami: opredeljujejo habitatni tip kot rastlinsko in živalsko združbo, ki
je značilni živi del ekosistema in je povezana
z neživimi dejavniki (tla, podnebje, prisotnost
in kakovost vode, svetlobe, itn.) na prostorsko opredeljenem območju (JOGAN et al.,
2004). Tipologija HTS 2004 (JOGAN et al.,
2004) je hierarhična klasifikacija. Habitatni
tipi so uvrščeni v sedem osnovnih skupin
(npr. 3 – Grmišča in travišča, 4 – Gozdovi, 5
– Barja in močvirja), vsaka izmed njih pa je
natančneje razdeljena glede na ekološke in
vegetacijske značilnosti. Hierarhična zgradba
omogoča spremembe tipologije na podlagi
novih spoznanj.
37
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Preglednica 9: Slovenska in latinska imena potencialnih gozdnih rastlinskih združb na območjih reprezentančnih
talnih profilov
Table 9: Slovenian and Latin names of potential forest plant associations of the representative soil profiles
areas.

D. o. k.
B6
B7
C3
C4
C5
C6
C8
D4
D8
D9
E4
E5
E7
F7
F8
F9
G4
G5
G6
G7
H3
38

Potencialna rastlinska združba
Potential plant association
Primorski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Calamintha grandiflora
MAR.& ZUP.(79)95
Submediteranski gradnov gozd s senčnim šašem
Carici umbrosae-Quercetum petraeae POLD.&MAR. 94 var.geogr. Sesleria autumnalis DAKS. 87
Alpski bukov gozd
Anemono trifoliae-Fagetum TREG.62 var.geogr. Helleborus niger subsp.niger MAR.,POLD.&
ZUP.89
Alpski smrekov gozd z golim lepenom
Adenostylo glabrae-Piceetum M.WRAB.ex.ZUKRIGL 73 corr.ZUP.99 var.geogr. Cardamine trifolia ZUP.(95) 99
Predalpski toploljubni gozd bukve in gabrovca
Ostryo-Fagetum M.WRAB.ex TRIN.72 var.geogr. Anemone trifolia (MAR.,PUNC.&
ZUP.80)POLD.82
Predalpski podgorski bukov gozd s tevjem
Hacquetio-Fagetum KOŠ.62 var.geogr. Anemone trifolia KOŠ.79
Submediteranski gradnov gozd z jesensko vilovino
Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae POLD.(64)82
Alpski bukov gozd
Anemono trifoliae-Fagetum TREG.62 var.geogr. Helleborus niger subsp.niger MAR.,POLD.& ZUP.89
Primorski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Calamintha grandiflora
MAR.& ZUP.(79)95
Primorski podgorski bukov gozd s pirenejskim ptičjim mlekom
Ornithogalo pyrenaici-Fagetum MAR.,PAP., DAKS.& ZUP.90
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Anemone trifolia DAKS.( 96) 2004
Bukov gozd s kresničevjem; na dolomitnih rendzinah, v hladnih legah
Arunco-Fagetum KOŠ. 62
Dinarski gorski gozd jelke in bukve
Omphalodo-Fagetum (TREG.57 corr. PUNC.80) MAR. et al. 93 var.geogr. Calamintha grandiflora SURINA (2001)2002
Toploljubni gozd bukve in gabrovca
Ostryo-Fagetum M.WRAB.ex TRIN.72
Preddinarski gorski bukov gozd z veliko mrtvo koprivo
Lamio orvalae-Fagetum (HT.38)BORH.63 var.geogr. Dentaria polyphyllos KOŠ.62
Dinarski gorski gozd jelke in bukve
Omphalodo-Fagetum (TREG.57 corr. PUNC.80) MAR. et al. 93 var.geogr. Calamintha grandiflora SURINA (2001)2002
Alpski bukov gozd
Anemono trifoliae-Fagetum TREG.62 var.geogr. Helleborus niger subsp.niger MAR.,POLD.& ZUP.89
Predalpski podgorski bukov gozd s tevjem
Hacquetio-Fagetum KOŠ.62 var.geogr. Anemone trifolia KOŠ.79
Kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo
Blechno-Fagetum HT.ex MAR.70
Preddinarski gozd bukve in gradna z bršljanom
Hedero-Fagetum KOŠ. (62, 79) 94 , (sin. Querco petraeae–Fagetum KOŠ. 62) var.geogr. Epimedium alpinum KOŠ 79
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico
Luzulo albidae-Fagetum MEUSEL 37 var.geogr. Cardamine trifolia (MAR.83) MAR.& ZUP.95
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H4
H5
H6
H7
H8
H9
I2
I4
I5
I6
I8
I9
J2
J3
J4
J5
J6
J8
K4
L3
L4
M4
N2
N3

23

Zmerno kisloljubni jelov gozd z okroglolistno lakoto
Galio rotundifolii-Abietetum albae M.WRAB (55) 59
Bukov gozd s kresničevjem; na dolomitnih rendzinah, v hladnih legah
Arunco-Fagetum KOŠ. 62
Kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo
Blechno-Fagetum HT.ex MAR.70
Preddinarski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Epimedium alpinum MAR.&
ZUP.(79)95
Preddinarski gozd bukve in gradna z bršljanom
Hedero-Fagetum KOŠ. (62, 79) 94 , (sin. Querco petraeae–Fagetum KOŠ. 62) ) var.geogr. Epimedium alpinum KOŠ 79
Preddinarski gorski bukov gozd z veliko mrtvo koprivo
Lamio orvalae-Fagetum (HT.38)BORH.63 var.geogr. Dentaria polyphyllos KOŠ.62
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Anemone trifolia DAKS.( 96) 2004
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Anemone trifolia DAKS.( 96) 2004
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Anemone trifolia DAKS.( 96) 2004
Preddinarski gorski bukov gozd z veliko mrtvo koprivo
Lamio orvalae-Fagetum (HT.38)BORH.63 var.geogr. Dentaria polyphyllos KOŠ.62
Preddinarski gozd bukve in gradna z bršljanom
Hedero-Fagetum KOŠ. (62, 79) 94 , (sin. Querco petraeae–Fagetum KOŠ. 62) var.geogr. Epimedium alpinum KOŠ 79
Dinarski gorski gozd jelke in bukve
Omphalodo-Fagetum (TREG.57 corr. PUNC.80) MAR. et al. 93 var.geogr. Calamintha grandiflora SURINA (2001)2002
Kisloljubni jelov gozd s trokrpim mahom
Bazzanio trilobatae-Abietetum M.WRAB.(53)58
Pohorski kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico
Luzulo albidae-Fagetum MEUSEL 37 var.geogr. Cardamine trifolia (MAR.83) MAR.& ZUP.95
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Anemone trifolia DAKS.
( 96) 2004
Predalpski gorski bukov gozd z veliko mrtvo koprivo
Lamio orvalae-Fagetum (HT.38)BORH.63 var.geogr. Dentaria pentaphyllos MAR.95
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae MAR.& ZUP.(79)95 var.geogr. Anemone trifolia DAKS.
( 96) 2004
Preddinarski visokogorski bukov gozd z zasavsko konopnico
Cardamini savensi-Fagetum KOŠ.62
Subpanonski gozd bukve in gradna z bršljanom
Hedero-Fagetum KOŠ. (62, 79) 94 ,(sin. Querco petraeae–Fagetum KOŠ. 62) var.geogr. Polystichum setiferum KOŠ 94
Subpanonski nižinski kisloljubni gozd belega gabra
Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli (M.WRAB.69) MAR 94
Subpanonski bukov gozd s širokolistno grašico
Vicio oroboidi-Fagetum (HT.38) POCS et BORH.in BORH.60
Jelov gozd z z luskastodlako podlesnico
Polysticho setiferi-Abietetum KOŠ 94
Gozd dolgopecljatega bresta in ozkolistnega jesena, varianta s čremso
Fraxino-Ulmetum effusae SLAVNIĆ 52 var. Prunus padus Vukelić et Barićević 2004
Subpanonski bukov gozd s širokolistno grašico
Vicio oroboidi-Fagetum (HT.38) POCS et BORH.in BORH.60
39
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Preglednica 10: Razvrstitev rastišč mreže 16 x 16 km po Klasifikaciji habitatnih tipov Slovenije (JOGAN et
al., 2004)
Table 10: The arrangement of sites on 16 x 16 km net according to the Classification of habitat types in Slovenia
(JOGAN et al., 2004)

Habitatni
tip – nivo 3
41.1 – bukovja

Habitatni tip – nivo 4

Habitatni tip – podrobni nivo

41.1C – iIlirska bukovja

41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

C3

41.2 – hrastova belogabrovja
41.1 – bukovja

41.2A – ilirska hrastova
belogabrovja
41.1C – ilirska bukovja

C4

42.2 – smrekovja

C5

41.1 – bukovja

42.21 – alpska subalpinska
smrekovja
41.1C – Ilirska bukovja

C6

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.2A12 – primorska gradnova belogabrovja
41.1C222 – ilirska bukovja v Alpah /
41.1C223 – ilirska altimontanska bukovja
42.212 – subalpinska in altimontanska
smrekovja z visokimi steblikami
41.1C32 – kalcifilna ilirska bukovja v
notranjosti
41.1C21 – ilirska kolinska bukovja

C8

/

/

D4

41.7 – toploljubna
in primorska hrastovja
41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

D8

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C222 – ilirska bukovja v Alpah /
41.1C223 – ilirska altimontanska bukovja
41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

D9

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C31 – primorska ilirska bukovja

E4

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

E5

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

E7

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

F7

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

F8

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

F9

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

G4

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

G5

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C21 – ilirska kolinska bukovja /
41.1C22 – ilirska montanska bukovja in
jelova bukovja
41.1C22S1 – ilirska altimontanska jelova
bukovja
41.1C32 – kalcifilna ilirska bukovja v
notranjosti
41.1C221 – ilirska predalpska in preddinarska montanska bukovja
41.1C22S1– ilirska altimontanska jelova
bukovja
41.1C222 – ilirska bukovja v Alpah /
41.1C223 – ilirska altimontanska bukovja
41.1C21 – ilirska kolinska bukovja

G6

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

G7

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C21 – ilirska kolinska bukovja

H3

41.1 – bukovja

H4

42.1 – jelovja

41.11 – srednjeevropska
kisloljubna bukovja
42.13 – kisloljubna jelovja

41.112 – montanska kisloljubna bukovja
/

D. o. k.
B6
B7
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H5

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

H6

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C21 – ilirska kolinska bukovja /
41.1C22 – ilirska montanska bukovja in
jelova bukovja
41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

H7

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

H8

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C21 – ilirska kolinska bukovja

H9

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

I2

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C221 – ilirska predalpska in preddinarska montanska bukovja
41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

I4

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

I5

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja

I6

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

I8

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

41.1C221 – ilirska predalpska in preddinarska montanska bukovja
41.1C21 – ilirska kolinska bukovja

I9

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

J2

42.1 – jelovja

J3

41.1 – bukovja

J4

41.1 – bukovja

42.13 – kisloljubna jelovja
41.11 – srednjeevropska
kisloljubna bukovja
41.1C – ilirska bukovja

J5

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

J6

41.1– bukovja

41.1C – ilirska bukovja

J8

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

K4

41.1 – bukovja

41.1C – ilirska bukovja

L3
L4

41.2 – hrastova belogabrovja
41.1 – bukovja

M4

42.1 – jelovja

N2

44.4 – hrastovo-jesenovo-brestovi logi
ob velikih rekah
41.1 – bukovja

41.2A – ilirska hrastova
belogabrovja
41.11 – srednjeevropska
kisloljubna bukovja
42.13 – kisloljubna jelovja
44.43 – jugovzhodno-evropski hrastovo-jesenovibrestovi logi
41.11 – srednjeevropska
kisloljubna bukovja

N3

41.1C22S1 – ilirska altimontanska jelova
bukovja
/
41.112 – montanska kisloljubna bukovja
41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja
41.1C221 – ilirska predalpska in preddinarska montanska bukovja
41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja
41.1C223 – ilirska altimontanska bukovja
41.1C21 – ilirska kolinska bukovja
41.2A11 – ilirska gradnova belogabrovja
v notranjosti
41.1C21 – ilirska kolinska bukovja
/
44.431– ilirski hrastovo-jesenovo-brestovi logi
41.1C21 – ilirska kolinska bukovja
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Pri uvrščanju gozdnih združb v hierhične
mednarodne klasifikacije habitatov (klasifikacija
habitatnih tipov Slovenije temelji na Physis
klasifikaciji) je treba upoštevati fitogeografsko delitev Slovenije in njeno pripadnost oz.
vključevanje v širše fitogeografske regije. Poleg
vsesplošno sprejete delitve prostora Slovenije na
šest fitogeografskih območij (WRABER, 1969),
ki v večji meri temelji na geografskih načelih,
smo upoštevali tudi novejši fitogeografski
delitvi (ZUPANČIČ et al., 1987, ZUPANČIČ,
ŽAGAR, 1995). Še posebno zadnja fitogeografska delitev Slovenije temelji na mnogih
botaničnih in fitocenoloških raziskavah našega
prostora in je del širše, globalne fitogeografske
delitve. Po tej hierarhično zasnovani delitvi je
Slovenija razčlenjena na 32 distriktov, ki so
floristično, vegetacijsko in posredno tudi ekološko utemeljeni. Slovenija je glede na zadnji
dve fitogeografski delitvi (ZUPANČIČ et al.,
1987, ZUPANČIČ, ŽAGAR, 1995) uvrščena v
tri obsežnejše, globalne regije. Večino ozemlja
države spada v evro-sibirsko-severnoameriško
regijo. To regijo na ozemlju Slovenije delimo na
dve provinci: večji del pripada ilirski provinci,
manjši pa srednjeevropski provinci. Jugozahodni
del Slovenije je uvrščen v mediteransko regijo.
Najvišji predeli Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp in manjše območje na ovršnem delu
Pohorja pa so uvrstili v alpsko-visoko-nordijsko
regijo.
Pri uvrščanju gozdnih združb mreže 16 x 16
km v klasifikacijo habitatnih tipov smo poleg
fitogeografskih značilnosti upoštevali tudi
predhodne opredelitve (KUTNAR, 2008), ki
smo jih spreminjali in dopolnjevali glede na
njihove vegetacijske in rastiščne značilnosti.
V preglednici 10 so prikazani trije hierarhični nivoji za večino ploskev (tretji, četrti in
podrobni nivo). Za nekatere habitatne tipe ni
podrobnejše opredelitve, zato so za določene
ploskve prikazani le bolj grobi nivoji (npr. do
nivoja 3 ali nivoja 4).
Na ploskvah 16 x 16 km v Sloveniji zelo prevladujejo različna bukovja (41.1), saj poraščajo
kar 37 ploskev (82 %). Na treh ploskvah smo
evidentirali jelovja (42.1), na dveh pa hrastova
belogabrovja (41.2). Le po eno ploskev smo
42

uvrstili v habitatne tipe hrastovo-jesenovo-brestovi logi ob velikih rekah (44.4), toploljubna
in primorska hrastovja (41.7) in smrekovja
(42.2).
Na podrobnem nivoju smo najpogosteje
ugotovili ilirska kisloljubna bukovja (41.1C1),
ki smo jih opredelili na 11 ploskvah (24 %), in
ilirska kolinska bukovja (41.1C21), ki smo jih
evidentirali na 10 ploskvah (22 %).

4

ZAKLJUČKI

4 CONCLUSIONS

Ploskve nacionalne 16 x 16-kilometrske mreže
kljub razmeroma majhnem številu (45) dobro
odražajo pestrost rastiščnih razmer, ki je značilna za slovenske gozdove.
Pri proučevanju tal smo, poleg slovenske
razvrstitve tal, oblikovane na GIS, zaradi mednarodnih zavez morali upoštevati in uporabiti
tudi najnovejšo mednarodno klasifikacijo tal
WRB (2006) in mednarodna navodila za opis
talnega profila (MIKKELSEN et al., 2006).
Uporabljena slovenska razvrstitev tal
(URBANČIČ et al., 2005) se razmeroma slabo
ujema s klasifikacijo tal WRB (2006). Največje
neujemanje z vidika talnih tipov se je pokazalo
pri rendzinah (9 profilov), ki so po WRB (2006)
razvrščene kar v tri referenčne talne skupine:
feozeme (6 profilov), histosole (2 profila) in
leptosole (1 profil). Tip izpranih tal (11 profilov) je razvrščen v dve skupini WRB: luvisole
(9 profilov) in akrisole (2 profila). Največje
neujemanje z vidika referenčne talne skupine
se je pokazalo pri kambisolih (23 profilov), ki
so razvrščeni v tri talne tipe: distrična rjava (10
profilov), evtrična rjava (5 profilov) in rjava
pokarbonatna tla (8 profilov). V našem primeru se je talni tip obrečna tla dobro skladal z
referenčno talno skupino fluvisoli WRB, talni
tip psevdoglej pa s skupino planosoli WRB.
Pri proučevanju gozdnih združb smo skušali
v čim večji meri upoštevati najnovejše ugotovitve
različnih avtorjev in čim bolje razrešiti nekatere
dileme pri opredelitvah asociacij, na katere
smo naleteli tudi zaradi njihovih neusklajenih
pogledov in pripadnosti različnim fitocenološkim »šolam«.
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Na ploskvah slovenske 16 x 16-km mreže
zelo prevladujejo rastišča različnih bukovih
gozdov. Ugotovili smo jih na 82 % oz. 37
ploskvah. Podgorska bukovja smo opredelili
na petih, gorska na sedmih in visokogorska
bukovja na štirih ploskvah. Najpogostejši so
acidofilni bukovi gozdovi, uvrščeni v habitatna
tipa ilirska kisloljubna bukovja (11 ploskev) in
montanska kisloljubna bukovja (dve ploskvi). V
preostalih aconalnih bukovjih je osem ploskev.
Na rastiščih gozdov drugih listavcev ležijo
štiri ploskve (9 %) in štiri ploskve so tudi na
rastiščih gozdov iglavcev (tri v jelovjih, ena v
smrekovju).
Klasifikacija habitatnih tipov Slovenije
(JOGAN et al., 2004) je razmeroma podrobna
delitev habitatnih tipov, ki je deloma tudi prilagojena specifičnosti našega prostora. Zato je
uvrščanje naših gozdnih združb v to kategorizacijo razmeroma preprosto. Vendar pa se tudi pri
tej klasifikaciji, kot pri drugih podobnih (npr.
EUNIS, 2004), pojavijo težave zaradi prehodnosti območja Slovenije med ilirsko-dinarskim
in srednjeevropsko-alpskim območjem ter
predhodnosti proti Mediteranu in Panoniji.
Pogosto so posmezne združbe razširjene v
več različnih fitogeografskih območjih. Zato
se tudi v takem primeru pojavljajo podobne
težave, povezane s fitogeografsko razmejitvijo
in uvrščanjem združbe v določena območja.
Nekaterih združb zaradi njihove ekološkogeografske širine ali na neki način njihovega
prehodnega značaja ne moremo nedvoumno
uvrstiti v eno samo katergorijo. Pogosto tudi
posamezni habitatni tipi niso dovolj natačno
definirani oz. opisani (npr. razlikovanje med
41.7 – Toploljubna in primorska hrastovja in
41.8 – Termofilni gozdovi mešanih listavcev),
da bi bilo mogoče nedvoumno uvrstiti gozdno
združbo. Nekaterih gozdnih združb, na primer
Arunco-Fagetum, ki je edafsko pogojena in se
na splošno pojavlja približno od 300 do 1200
metrov nadmorske višine, ne moremo uvrstiti
samo v en habitatni tip, opredeljen z omejenim
višinskim pasom. Zato smo to združbo uvrstili
v dva habitatna tipa (41.1C21 – ilirska kolinska
bukovja, 41.1C22 – ilirska montanska bukovja
in jelova bukovja).

5
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POVZETEK

Gozdarski inštitut (GIS) je na slovenski gozdarski 16 x 16-kilometrski mreži v okviru projekta
BioSoil kot aktivnost EU programa Forest Focus
z izvedbo naloge BioSoil - talni modul ponovil
državno inventuro gozdnih tal iz leta 1995/96 ter
z izvedbo naloge BioSoil - modul biodiverziteta
popisal gozdno vegetacijo. Pripravljalna dela
so se začela leta 2004, terenska pedološka in
fitocenološka dela so bila izvedena v letih 2005
do 2007, laboratorijska in kabinetna dela pa so
bila končana konec leta 2008.
Pedološka dela naloge BioSoil - talni modul
so potekala na 45 kvadrantih, ki leže na presečiščih 16 x 16-kilometrske mreže. Pojavljajo
se v nadmorskih višinah od 110 do 1.500
metrov, največ jih je v predgorskem in gorskem
višinskem pasu.
Na apnencih in dolomitih je bilo osnovanih
20 kvadrantov. S pedološkim sondiranjem smo
že v letih 1994/95 ugotovili, da se na interpretacijskih površinah oglišč teh kvadrantov
pojavljajo nerazvita tla (litosoli), rendzine, rjava
pokarbonatna tla in izprana pokarbonatna tla.
Na kvadrantu, osnovanem na apnenem grušču
v visokogorju (kvadrant G4), je prevladovala
prhninasta rendzina z debelim O horizontom
in brez mineralnega dela tal (alpska črnica). Na
laporjih (5 kvadrantov) prevladujejo evtrična
rjava tla in izprana pokarbonatna tla. Na
nekarbonatnih kamninah (permokarbonski
skrilav glinovec, meljevec in peščenjak, metamorfni skrilavec, kvarcit, gnajs, nekarbonatni
fliš, nekarbonatni prod) je bilo osnovanih
8 kvadrantov. Na njihovih interpretacijskih
površinah prevladujejo distrična rjava tla,
ponekod se pojavljajo tudi distrični rankerji
in izprana tla z distričnimi lastnostmi, tudi
v argiluvičnem horizontu Bt. Na kamninah z
manjšimi vsebnostmi karbonatov in na mešanih
karbonatno-nekarbonatnih matičnih podlagah
(karbonatnem flišu, apnencu z rožencem, mešanem grušču, miocenskem glinovcu, meljevcu in
peščenjaku) so nastala predvsem evtrična in/ali
distrična rjava tla ter razne vrste izpranih tal
(9 kvadrantov). Na enem kvadrantu, osnovanem na glinovcu in meljevcu, je bil ugotovljen
evtričen pobočni psevdoglej. Na kvadrantu,
43
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osnovanem na mivkastem nanosu reke Mure,
so se razvila obrečna tla.
Na vsakem kvadrantu je bil izkopan, vzorčen
in opisan po en reprezentančni talni profil. Tla
teh profilov smo razvrstili v naslednjih osem
referenčnih talnih skupin WRB: tla 23 profilov so
se uvrstila v kambisole, tla 9 profilov v luvisole, 6
v feozeme, 2 v histosole, 2 v akrisole, tla po enega
reprezentančnega talnega profila pa v fluvisole,
leptosole in planosole. Tem tlem smo skupno
določili 32 talnih podenot (oz. kvalifikatorjev
in specifikatorjev WRB (2006)).
Rastiščem v območjih reprezentančnih
talnih profilov smo določili 21 različnih gozdnih rastlinskih združb, od katerih jih je 8 klimaconalnih (ugotovljenih na območjih 17 profilov)
in 13 aconalnih (na območjih 28 profilov).
Klimaconalne združbe so naslednje: subpanonski bukov gozd s širokolistno grašico (Vicio
oroboidi-Fagetum – na območjih 2 profilov),
podgorski bukov gozd s pirenejskim ptičjim
mlekom (Ornithogalo pyrenaici-Fagetum – 1),
podgorski bukov gozd s tevjem (HacquetioFagetum – 2), gorski bukov gozd z veliko mrtvo
koprivo (Lamio orvalae-Fagetum – 4), gorski
gozd jelke in bukve (Omphalodo-Fagetum – 3),
visokogorski bukov gozd z zasavsko konopnico
(Cardamini savensi-Fagetum – 1), alpski bukov
gozd (Anemono trifoliae-Fagetum – 3), alpski
smrekov gozd z golim lepenom (Adenostylo
glabrae-Piceetum – območje 1 profila).
V aconalne smo uvrstili: zmerno kisloljubni
bukov gozd s kostanjem (Castaneo sativaeFagetum – na območjih 9 profilov), zmerno
kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico (Luzulo
albidae-Fagetum – 2), kisloljubni bukov gozd z
rebrenjačo (Blechno-Fagetum – 2), gozd bukve
in gradna z bršljanom (Hedero-Fagetum – 4),
bukov gozd s kresničevjem (Arunco-Fagetum
– 2), toploljubni gozd bukve in gabrovca (OstryoFagetum – 2), gradnov gozd s senčnim šašem
(Carici umbrosae-Quercetum petraeae – 1),
gradnov gozd z jesensko vilovino (Seslerio
autumnalis-Quercetum petraeae – 1), gozd
dolgopecljatega bresta in ozkolistnega jesena
(Fraxino-Ulmetum effusae – 1), kisloljubni
gozd belega gabra (Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli – 1), jelov gozd z z luskastodlako
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podlesnico (Polysticho setiferi-Abietetum – 1),
zmerno kisloljubni jelov gozd z okroglolistno
lakoto (Galio rotundifolii-Abietetum – 1), kisloljubni jelov gozd s trokrpim mahom (Bazzanio
trilobatae-Abietetum – 1).
Na ploskvah 16 x 16-km mreže smo ugotovljene gozdne rastlinske združbe razvrstili po
določilih klasifikacije habitatnih tipov Slovenije
(JOGAN et al., 2004). Za večino ploskev so
prikazani trije hierarhični nivoji (tretji, četrti in
podrobni nivo). Prevladujejo različna bukovja,
saj poraščajo kar 37 ploskev (82,2 %). Na treh
ploskvah (6,7 %) smo evidentirali jelovja in na
dveh (4,4 %) hrastova belogabrovja. Le po eno
ploskev (2,2 %) smo uvrstili v habitatne tipe
(tretjega hierarhičnega nivoja) hrastovo-jesenovo-brestovi logi ob velikih rekah, toploljubna
in primorska hrastovja ter smrekovja.

5

SUMMARY

Performing the task »BioSoil – soil module«,
Gozdarski inštitut Slovenije (Slovenian Forestry Institute) (GIS) repeated the state forest
soil inventory of the 1995/96 on the Slovenian
forestry 16 x 16 km net in the framework of the
project »BioSoil« as the EU program activity
»Forest Focus« and performing the task »BioSoil – biodiversity module« carried out the
inventory of forest vegetation. The preparation
activities started in 2004, the field pedological
and phytocoenological activities were executed
in 2005 to 2007, and the laboratory and cabinet
activities were finished at the end of 2008.

Pedological works of the »BioSoil – soil module«
were performed on 45 quadrants situated at the
intersections of the 16 x 16 km net. They turn up
at altitudes from 110 to 1500 m, most of them
are found in submontane and montane altitude
belt.

20 quadrants were based on limestones
and dolomites. Using pedological probing,
we detected already in the years 1994/95 that
undeveloped soils (lithosols), rendzinas, brown
soils on limestones and dolomites and lessivé
soils turned up at the interpretational surfaces of
the corners of these quadrants. Moder rendzina
with thick O horizon without the mineral part
of the soil (alpine black soil) prevailed in the
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quadrant, basing on limestone scree in highmountains (quadrant G4). Euteric brown soil
and lessivé soils on limestones and dolomites
prevailed on marl (5 quadrants). 8 quadrants
were based on non-calcareous rocks (perm
carbon clayey shale, siltstone and sandstone,
metamorphic shist, quartzite, gneiss, non-calcareous flysch, non-calcareous gravel. Dystric
brown soils prevailed on their interpretational
surfaces, dystric rankers and lessivé soils with
dystric characteristics turned up at some places,
also in argiluvic Bt horizon. Predominantly
eutric and/or dystric brown soils and various
sorts of lessivé soils (9 quadrants) developed
on the rocks with lesser content of calcareous
materials or on mixed calcareous – non-calcareous parent materials (calcareous flysch,
limestone with chert, mixed scree, Miocene
claystone, siltstone and sandstone). In one
quadrant, basing on claystone and siltstone,
eutric talus pseudogley was detected. Alluvial
soils developed in the quadrant, basing on the
sandy deposits of the Mura River.
One representative soil profile was dug out,
sampled and described in every quadrant. The
soils of these profiles were filed in the following
eight WRB reference soil groups:
The soils of 23 profiles were classified as
cambisols, the soils of 9 profiles as luvisols, 6
as feosems, 2 as histosols, 2 as acrisols; the soils
of one representative soil profile apiece were
classified as fluvisols, leptosols and planosols.
We determined 32 soil subunits (or WRB (2006)
qualifiers and specifiers) for these soils.
21 different forest plant associations, 8 of
them clime-zonal (identified in the areas of 17
profiles) and 13 azonal (in the areas of 28 profiles), were assigned to the sites in the representative soil profile areas. Clime-zonal associations
are: subpanonic beech forest with vetch (Vicio
oroboidi-Fagetum – in the areas of 2 profiles),
submontane beech forest with pyrenees star
of Bethlehem (Ornithogalo pyrenaici-Fagetum
- 1), submontane beech forest with hacquetia
(Hacquetio-Fagetum - 2), montane beech forest
with dead nettle (Lamio orvalae-Fagetum - 4), fir
and beech montane forest (Omphalodo-Fagetum
- 3), high-montane beech forest with bitter-cress
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(Cardamini savensi-Fagetum - 1), alpine beech
forest (Anemono trifoliae-Fagetum - 3), alpine
spruce forest with alpine adenostyles (Adenostylo
glabrae-Piceetum – area of 1 profile).
Azonal: moderately acidophilic beech forest
with chestnut (Castaneo sativae-Fagetum – in
the areas of 9 profiles), moderately acidophilic
beech forest with white wood-rush (Luzulo
albidae-Fagetum - 2), acidophilic beech forest
with hard fern (Blechno-Fagetum - 2), beech and
sessileoak forest with ivy (Hedero-Fagetum - 4),
beech forest with goatsbeard (Arunco-Fagetum
- 2), termophilic beech and hophornbeam
forest (Ostryo-Fagetum - 2), sessileoak forest
with shady sedge (Carici umbrosae-Quercetum
petraeae - 1), sessileoak forest with autumn moor
grass (Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae
- 1), narrow-leaved ash and European white elm
forest (Fraxino-Ulmetum effusae - 1), acidophilic common hornbeam forest with bilberry
(Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli - 1), fir
forest with soft shield fern (Polysticho setiferiAbietetum - 1 profile), moderately acidophilic
fir forest with round-leaved bedstraw(Galio
rotundifolii-Abietetum - 1), acidophilic fir forest
with three-lobed liverwort (Bazzanio trilobataeAbietetum – area of 1 profile).
Forest plant associations, found on the 16
x 16 km net plots, were arranged according to
the criteria for Slovenian habitat types classification (JOGAN et al. 2004). Three hierarchic
levels (the third, the fourth and the detailed
one) are presented for the majority of the plots.
Prevalent are various beeches, since they grow
on 37 plots (82.2 %). We also evidenced firs on
three plots (6.7 %) and mixed oaks and common
hornbeams on two plots (4.4 %). Only one plot
apiece (2.2 %) was filed in the habitat types (of
the third hierarchic level) of oak-common ashelm groves alongside large rivers, termophilic
and littoral oaks and spruces.
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Nadaljevanje s strani 16
vati za FAO in podatke o slovenskih gozdovih prav
nerodno preoblikovati v postavljene referenčne
okvire (Japelj in Hočevar, 2008).
V poročilih o ohranjenosti habitatnih tipov
gotovo ne bodo navedene tako podrobne ocene
o kazalnikih sestojne zgradbe in njene pestrosti,
kot smo jih prikazali s primerjavo sestojev na
raziskovalnih in stalnih vzorčnih ploskvah. Za
poročanje v obdobjih, ki so krajša od 10-letnih
gozdarskih načrtovalnih obdobij, so morebitne
razlike manjše od zanesljivosti ocen in vzorčnih
napak, ki jih lahko dosežemo na podlagi mreže
stalnih vzorčnih ploskev. Predstavljeni kazalniki
bodo lahko v oporo pri utemeljevanju razvojnih
značilnosti gozdnih sestojev in zgradbe gozda,
ki jo celo naravovarstveniki pogosto dojemajo
statično, gozdnogospodarske ukrepe pa kot grob
poseg v naravno okolje.
Kazalniki za monitoring zgradbe gozdnih
habitatnih tipov so bili v gozdni inventuri zajeti
že v preteklosti; takrat zlasti v sklopu ocenjevanja lesnih zalog, debelinske strukture in deležev
drevesnih vrst v lesni zalogi ali drugih sestojnih
gostotah. Veliko referenčnih podatkov o značilnostih in razvoju gozdnih sestojev na Slovenskem
pa je bilo podanih tudi v sklopu raziskovanja rasti
in donosov (Kotar, 1991, 1996, 2006). Ko preverjamo modele za računanje volumnov dreves
in lesnih zalog, bi lahko sklepali tudi o razvoju
in pestrosti vertikalne zgradbe gozdnih sestojev.
Škoda bi bilo tako strokovno delo omejiti le na
preverjanje tarif, ki doslej pogosto niso bile velik
izziv niti za gozdarske strokovnjake.
Na podlagi podatkov kontrolne vzorčne metode
bo mogoče poročati o zgradbi gozdnih habitatnih
tipov, najpogosteje na ravni posameznih gozdnogospodarskih razredov oziroma rastiščnogojitvenih razredov, kot je predlagal že Golob (2006). S
primerjanjem sestojnih gostot nismo želeli iskati
morebitne reprezentativnosti raziskovalnih ploskev na ravni rastiščnogojitvenih tipov, kajti za
objektivno primerjavo bi morali podatke stalnih
vzorčnih ploskev stratificirati vsaj še po skupinah
zastornosti drevesnih krošenj v zdajšnjih debeljakih. Za tako podrobno oblikovanje stratumov
pa je bilo premalo stalnih vzorčnih ploskev že v
času Zalokarjevega (l. 2001) ocenjevanja sestojnih
GozdV 67 (2009) 1

gostot. V gozdnogospodarskem načrtu (l. 2006)
so za končne lesne zaloge predvideli do 1.000
m3/ha v gozdnih sestojih na rastiščih, na katerih
so tudi raziskovalne ploskve. Podobno kot pred
40 leti je mogoče tudi danes oceniti, da so sestoji
na raziskovalnih ploskvah značilnost strnjenih
debeljakov ali vsaj tistih z manj vrzelastim sklepom krošenj.

6

SUMMARY

This study examined the indicators which could
be used to assess the favorable conservation status
of the forest habitats in the Natura 2000 areas.
When reasoning cost-effective indicators for
monitoring of forest habitat types, it was assessed
that in scientific literature, there is no information
on indicators, used in monitoring of forest habitat
types at the level of site or stand yet (Cantarello
and Newton, 2008). We adopted the indicators
for the assessment of biotic and stand structure
diversity, most frequently developed within the
framework of national inventories and forest
monitoring projects in the European countries. In
similar projects taking place during the last years,
the possibilities have been estimated and the methods for harmonization of data and information
on forest inventories at the European level have
been suggested (Winter et al. 2008).
The reference values from the investigations
of stand structure in Slovenia performed up to
now are a good starting point for the assessment
of forest habitat types and for the comparison
with data and information gained through the
continuous forest inventory in Slovenia. Permanent sampling plots and the continuous forest
inventory may in future become the basis for
the monitoring of stand features, changes and
development trends as well as the basis for the
shaping of reference values at the strata level.
This paper discusses:
– Reference values of the suggested indicators
in two of the forest habitat types in Slovenia,
– The estimated variability of these indicators
on research and permanent sampling plots,
– The estimated changes of these indicators
in periods of time, comparable with 10-year
periods in forest management planning.
The indicators for the assessment of stand
49
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structure and its changes were tested in the
Pokljuka area which belongs to the group of internationally important areas for birds and to the
Special Protection Area (SPA) Julian Alps-Triglav
as well as in Leskova dolina valley, in the Special
Protection Area Snežnik-Pivka, included also in
the habitat types of Illyrian beech forests. We have
chosen the forest stands in the areas of Pokljuka
and Leskova dolina valley because they represent
two groups of stands with a completely different
structure and species variety. On the Pokljuka high
mountain plateau between 1000 and 1400 m of
altitude, complexes of sub-alpine fir-beech forest
as well as of alpine and sub-alpine spruce forest
are prevalent. Regarding the structure of species,
less than one third of the forests are preserved, as
uniform stands of spruce-trees prevail.
In dinaric fir-beech forests on the high Karst
with substantial differences in altitude, unevenaged silver fir, beech and pine stands are prevalent.
A high diversity of natural conditions in forests,
historical development in the past centuries, and
nature-based silviculture in the last 50 years, favoring selective harvesting of single trees or small
groups of trees, have created a great variability of
forest structures.
In both areas it was possible to use the data from
forestry research plots and from the continuous
forest inventory in order to compare the indicators
of stand structure. For Pokljuka, the possibility to
compare the stand structure assessments of larger
stands was decisive, as the permanent sampling
plots were first set up on a sampling grid 200x100
m. The stands on the research plots have in past,
as well as they do today, represented the upper
line of stand densities and not the average characteristics of the stands on Pokljuka. Despite of
that, the stand basal areas we calculated on the
plots no. 70 and 49 (Table 1) were not significantly different from the assessments of old timber
spruce stands in frost hollows, calculated on the
basis of the data of permanent sampling plots,
measured in years 1974, 1984 and 1995. The
stand basal areas on the plots no. 39 and 46 have
not been different from the assessments of the
two old timber stands covering the surrounding
area of the plots.
We assessed the variability of diameter structure
on the research plots with help of the Shannon’s
50

index, considering the distribution of the basal
area by diameter classes. DBH-based Shannon´s
index has been slowly growing in the last 50 years.
Owing to numerous stand gaps, the variability in
old timber stands assessed on permanent sampling plots was greater than the differences we
defined on the research plots in the last 20 years.
The uniform structure of the spruce forest stands
can be confirmed especially by the assessments of
their vertical structure. Standard deviations for
the assessment of average diameters on the sampling plots and the coefficients of variation were
comparable to those estimated on the sampling
plots in the surrounding stands (CV = 21.8 % to
29.9 %), as for the coefficients of variation for
tree heights, they were two times smaller (CV =
10 %) than the coefficients of variation for the
diameter of trees.
The indicators of the research plots in Leskova
dolina valley confirmed a completely different
structure of fir-beech stands. On the research plot
no. 98, the coefficients of variation for diameters
were two times higher than on Pokljuka – 47.7
% for the silver fir and 41.0 % for the diameters
of beech trees. Even higher coefficients were
calculated on the plot no. 99 for the diameters of
fir trees (51.4 %), beech trees (50.0 %) and spruce
trees (59.6 %). On the plot no. 98, the percentage
of beech trees in the stand basal area grew from 30
to 45 % in fifty years (Hladnik 2004), its increase
being also well represented by the development
of stand height curves.
The variability in stand densities observed for
old timber spruce stands on Pokljuka was comparable to the variability of uneven-aged stands
in fir-beech forests of Leskova dolina valley. On
400 or 500 m2 permanent sampling plots used in
the forest inventory in Slovenia, the coefficient of
variation in the assessment of the stand basal area
in medium timber spruce stands was three times
smaller than in the stands of old timber.
Due to the high density of the sampling grid
upon which the permanent sampling plots are
based, the forestry in Slovenia is in a good condition for reporting on forest habitat types. Since the
prevalent sampling grids extend over 250x250 m
and 500x250 m (Matijašič and Medved 2008), the
characteristics and changes in the stand structure
GozdV 67 (2009) 1
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can be assessed at least at the level of strata – forest
management classes, whereas spatial changes in
forest habitat types can be inferred on the basis
of stand maps.

7
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Gozdarstvo v času in prostoru
Zgodovina oglarjenja
Proizvodnja oglja je v prazgodovini pomenila osnovni
pogoj za pridobivanje kovin predvsem bakra, brona
in železa. Oglarjenje je bilo osnovni izvor sredstev za
balzamiranje trupel pomembnih oseb v Egipčanski
kulturi (3100 do 332 pr.n.š.).
Trdimo lahko, da je ves čas oglje spremljalo človeške kulture tudi do srednjega veka, posebno v tiste
kraje, kjer se je razvijalo rudarstvo in pridobivanje
železa. Pri nas se je šele v dobi renesanse razmahnilo
železarstvo, brez gozdov in obsežne proizvodnje
oglja pa ga ne bi bilo. Z razvojem rudarstva in pa
prometa, predvsem železniškega, je premog začel
nadomeščati oglje v metalurgiji, vendar ga povsem
zlasti v fužinarstvu ni nadomestil. V teh časih gozd
ni imel take vrednosti kakor danes in je bilo oglje
pomemben proizvod vse do devetdesetih let devetnajstega stoletja, ko se je bukov les začel uporabljati
tudi v tehnične namene in je dosegal boljšo ceno kot
oglje. Oglarjenje je doživelo največji razmah v 19.
stoletju, ko se je močno razvilo fužinarstvo. Leta 1826
je bilo na Jelovici kar 838 kopišč. Okrog leta 1848 se
je tako največ oglja pridobivalo na Gorenjskem ter
v Kočevskem rogu, manj na Dolenjskem in majhne
količine na Notranjskem. Veliko so ga kuhali tudi v
Trnovskem gozdu in ga vozili v rudnik živega srebra
v Idriji. Ko so se razvili modernejši načini železarstva

in povečale možnosti za prevoz hlodovine oz. drv,
se je oglarjenje močno zmanjšalo. Okoli l. 1930 je
znašala letna proizvodnja oglja v Sloveniji samo še
28-30 tisoč ton, predvsem za izvoz. Po drugi svetovni
vojni je bilo močno razširjeno na Dolenjskem, kjer
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se je ohranilo vse do danes. Ohranilo se je še drugod
po Sloveniji (Škofjeloško hribovje, Pohorje, Trnovski
gozd, Boč, Pokljuka …), predvsem kot posebnost.
Ostanki kopišč so v gozdovih po vsej Sloveniji.

Prihodnost oglarjenja v Sloveniji
Vsako leto oglari še več kot 50 oglarjev, ki zložijo in
skuhajo na leto po 1 do 2 kopi, pa nekateri celo več.
Vzpodbudno je to, da so med njimi tudi mladi oglarji,
ki bodo to tradicijo nadaljevali in jo prenesli tudi na
svoje otroke. Oglarjenje v teh krajih ima bodočnost.
Vse je odvisno od primerne prodajne možnosti
oglja. Oglje iz tega območja je kakovostno, saj se v
večini skuha iz trdih listavcev. Ima visoko kurilno
vrednost, zato bi morala blagovna znamka dosegati
višjo, primernejšo ceno, da bi se pridobivanje oglja
v takem obsegu tudi nadaljevalo.
Oglarji danes smatrajo, da je poogljevanje še
dobičkonosna dejavnost in nekateri vidijo prihodnost tudi v turizmu.
Oglarska dejavnost v Oglarski deželi na Dolah
pri Litiji na Dolenjskem in pod sv. Moharjem v
Selški dolini, poteka skoraj celo leto. Vedno se najde
oglar, ki les pripravlja ali pa ga poogljuje. Drugače
pa lahko najdete posamezna »živa kopišča« še na
več kot petnajstih mestih po Sloveniji.

Oglarjenje kot kulturna identiteta krajev
in razvoj podeželja
Kulturna identiteta posameznikov in skupnosti se
lahko izraža na različne načine – skozi vero, običaje,
etiko; jezik, narečje, poezijo in literaturo; glasbo, ples,
gledališče, slikanje in kiparjenje; ročna dela, noše,
hrano in pijačo; stavbe, arhitekturo in pokrajino;
izkoriščanje zemlje, poljedelstvo in gozdarstvo ter
oglarstvo.
Kulturna identiteta je koncept poln izzivov.
Kulturna identiteta se razvija iz dneva v dan, predstavlja povezavo med preteklostjo, sedanjostjo in
prihodnostjo. Poleg tega odraža dolgoletno medsebojno povezanost med ljudmi.
Poglavitno vlogo v razvoju podeželja morajo imeti
ljudje, ki tam živijo. Njihove ideje, energija, znanje
in drugi viri so pomembna pridobitev v procesu
razvoja njihovega območja. Ta ideja je odločilnega
pomena in kaže na pomembno povezavo med kulturno identiteto in razvojem podeželja. Podeželani
znajo ceniti svojo dediščino.
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Dežela Slovenija je že na majhnem delčku izredno
pestra. Tako v naravni kot kulturni sferi. Kar pomeni,
da imamo na tem delčku gozd, cerkev, grad, jamo,
posebnost takšno in drugačno… Pa vendar mi želimo
najti še nekaj, kar nas bo v tej raznolikosti pokazalo
drugačne, posebne. Takšne, da se nas bodo zapomnili.
Predvsem pa takšno posebnost, da se bo kulturno
okolje znalo identificirati s to naravno ali kulturno
posebnost. Kulture imajo lahko pogosto močan
lokalni značaj, kar še dodatno povečuje raznolikost
določenih območij. In to je oglarstvo.
Oglarjenje se ponuja kot ena izmed možnih rešitev
gospodarjenja v mlajših gozdovih, kjer je nega gozdov
z redčenji najbolj potrebna. To pa je že količina, ki
v dobršni meri rešuje problem redčenj v mlajših
sestojih in trženje na tržišču manj kvalitetnih lesnih
sortimentov. Drug zelo pozitiven vidik oglarjenja
pa je še v ohranjanju kulturne krajine. Zaraščanje
kmetijskih površin je vse močnejše. Z izrabo te lesne
mase v oglje nedvomno pripomoremo zmanjšanju
površin, ki so se zarastle.
Za oglarja (je) ima lahko pridobivanje oglja večplasten pomen, ki bi ga lahko razdružili na sociološki
in denarno pridobitveni del.
Naš oglar ni več samo tisti, ki ohranja kulturno
krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških površin
in opravlja nego v mladem gozdu, temveč postaja
učitelj, raziskovalec in vodič. Lahko začuti, da zna
delati nekaj posebnega in vrednega.
Poleg oglja lahko prodaja še naravno in kulturno
krajino, oglarsko kolibo, lastne pridelke od jabolčnika
do kruha. Z druženjem dviga sam sebe in okolico.
Oglarjenje kot turistična zanimivost, je nedvomno
zgodba. Kraj je lahko prepoznaven po kopah, ki daje
enkratnost v razpoznavnosti, kot deželo oglarjev.
In ta posebnost, drugačnost, lahko pomeni dober
atribut za vabilo obiskovalcem v ta prostor.
Preživeti noč z oglarjem in prespati v oglarski
kolibi, je nedvomno doživetje. Risanje z ogljem,
skratka ustvarjanje z ogljem lahko pritegne različne
profile umetnikov, ki obogatijo duhovnost kraja.
Nikakor ne smemo pozabiti na oglarske dneve,
skupni pohod, ki združuje domačine v skupne
akcije in skupne nastope na trgu, pod eno oglarsko
blagovno znamko.
Oglarjenje povežemo na kovačije, kovačije
na … In tako imamo sklenjene različne kroge dela
in razmišljanj.
Jože PRAH univ. dipl. inž. gozd.
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KGZS in ZGS za boljše sodelovanje
SKUPNI IMENOVALEC SO LASTNIKI GOZDOV
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije sta podpisala dogovor o
sodelovanju.
(Ljubljana, 06. februar 2009) – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS) sta sklenila dogovor o
sodelovanju na področju svetovanja in pomoči
lastnikom gozdov pri gospodarjenju z gozdovi.
S tem želita okrepiti sodelovanje za učinkovitejšo
strokovno podporo lastnikom gozdov in pomoč
pri njihovem gospodarjenju z gozdovi. Dogovor
sta podpisala predsednik KGZS Ciril Smrkolj in
direktor ZGS Jošt Jakša.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in
Zavod za gozdove Slovenije bosta sodelovala pri
PEFC certifikaciji gozdov (gre za certifikacijo v
zasebnih gozdovih), svetovanju in pomoči pri
ustanavljanju in delu društev lastnikov gozdov,
izobraževanju lastnikov gozdov, izvajanju ukrepov
za večjo ekonomsko učinkovitost gospodarjenja
z zasebnimi gozdovi. Poudarek bo dan tudi na
sodelovanju pri svetovanju in pomoči lastnikom
gozdov pri pridobivanju spodbud iz PRP 2007
– 2013 in drugih programov za gozdarstvo in
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primarno predelavo lesa ter pri odpiranju dopolnilnih dejavnosti, ki so povezane z gozdom.
Skupen interes obeh ustanov je pospeševanje
pridobivanja in učinkovite rabe lesne biomase
kot obnovljivega vira za pridobivanje energije,
informiranju lastnikov gozdov, ekonomiki in
davkih s področja gozdarstva ter izobraževanju
zaposlenih.
Ob podpisu je predsednik KGZS Ciril Smrkolj
poudaril: »Med obema ustanovama mora priti do
tesnejšega sodelovanja, saj imamo podobno ciljno
skupino. Z več sodelovanja bo gospodarjenje članov
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z gozdovi
boljše, kar bo prispevalo k boljšemu ekonomskemu
položaju lastnikov gozdov.« Direktor Zavoda za
gozdove Jošt Jakša pa dodal: »Obe ustanovi se
morata v svojem delovanju dopolnjevati in svojim
deležnikom nuditi celostne in kvalitetnejše usluge
in storitve. Iskati moramo sinergije. Deležniki nas
morajo prepoznati kot partnerje.«
Iz spleta povzel Franc PERKO
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ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
GOZDARSKI VESTNIK
VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA

10. februar 2009

Poročilo urednika
Gozdarskega vestnika
za leto 2008
Z obsegom, ki je dobro desetino obsežnejši, kot smo
načrtovali (512 strani, 65 avtorskih pol, naklada 750
izvodov), smo zaključili 66. letnik slovenske strokovne revije Gozdarski vestnik. Približno šestdeset
odstotkov obsega je bilo namenjeno znanstvenim
razpravam, tretjina strokovnim, slaba desetina
obsega revije pa različnim krajšim strokovnim
prispevkom, mnenjem, ocenam, informacijam.
Med sodelavci je kar pestra sestava. Najbolj so
zastopani raziskovalci z BF in GIS. Pri BF se kot
soavtorji pojavljajo tudi mladi strokovnjaki, saj je
bilo za revijo prirejenih kar nekaj uspelih in aktualnih diplomskih del. Prispevke so prispevali tudi
znanstveni in pedagoški sodelavci drugih fakultet
Univerze v Ljubljani (ekonomske, gradbene), kar
je gotovo svojevrstno priznanje naši reviji.
Tudi Zavod za gozdove Slovenije je letos, v primerjavi s prejšnjim letnikom, precej bolje zastopan,
čeprav sodim, da bi mnogo opravljenih analiz, pa
tudi rezultatov uspešnega dela v praksi lahko našlo
mesto v naši skupni strokovni reviji.
Pestra je tudi sestava kategorije drugi: od
strokovnjakov izvajalskih podjetij, raziskovalcev
Biološkega inštituta ZRC - SAZU, MKGP, pa tudi
upokojeni kolegi obogatijo revijo s svojim znanjem
in izkušnjami.
Znanstvene in strokovne razprave je prispevalo
kar dvainpetdeset avtorjev, še desetina pa je sodelovala pri krajših strokovnih prispevkih, ocenah
in informacijah.
Pomudimo se še pri vsebini. V stalni rubriki
Zdravje gozda že drugo leto prinašamo najnovejša
spoznanja o zakonitostih razvoja in tehnikah obvladovanja škodljivih dejavnikov žive in nežive narave,
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ki lahko ogrožajo drevo ali gozd kot celoto. Snovi
je še veliko, saj smo šele na začetku poti.
Kar celotna številka in še znatni del druge je
bilo namenjeno načrtovanju donosov in mnogonamenskemu gospodarjenju z gozdovi.
Aktualni so bili tudi prispevki o ohranjanju
biotske raznolikosti v gozdni krajini.
Kar dobro so bila zastopana tudi robna področja,
kar je gotovo hvalevredno, saj vpliv gozda in drevja
sega daleč prek gozdnega roba.
Gozdarstvo je naravnano trajnostno, večnamensko in dolgoročno. Za uspešno delo se moramo
poglobiti tudi v preteklost; če ne zaradi drugega,
da ne bi ponavljali napak ali da bi gradili na dosedanjem uspešnem delu.
Vsako leto redno objavljamo tudi nova spoznanja na področju gozdne fitocenologije, ki nam
dajejo nova spoznanja o ravnanju z redkimi, a
zanimivimi združbami.
Če želimo proizvajati kakovosten les na najboljših rastiščih, moramo gozdarji bolje poznati
tudi les.
Vsa ta in še druga področja so našla mesto v
66. letniku Gozdarskega vestnika. Načrtujem, da
nam bo uspelo revijo še popestriti s krajšimi in
jedrnatimi članki. Leta 2008 je Gozdarski vestnik
oblikoval uredniški odbor v sestavi:
– doc. dr. Robert Brus, UL Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire Ljubljana;
– Franci Furlan, spec. gozd., uni. dipl. inž. gozd.,
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gozdarstvo Ljubljana;
– Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd., Skupina
Gozd, d. d., Ljubljana;
– Jošt Jakša, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, CE, Ljubljana;
– doc. dr. Darij Krajčič, univ. dipl. inž. gozd.,
Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000
Ljubljana;
– prof. dr. Ladislav Paule, Lesnicka fakulta TU vo
Zvolen, Slovaška;
– dr. Primož Simončič, univ. dipl. inž. les., Gozdarski inštitut Slovenije;
– prof. dr. Heinrich Spiecker, Institutr for Forest
Growth, Albert-Ludwigs-University Freiburg,
Faculty of Forest and Environmental Sciences;
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– dr. Mirko Medved, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije;
– prof. dr. Stanislav Sever, Zagreb, Hrvaška;
– mag. Živan Veselič, uni. dipl. inž. gozd., Zavod
za gozdove Slovenije, CE, Ljubljana;
– prof. dr. Iztok Winkler, uni. dipl. inž. gozd., UL
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire Ljubljana;
– Baldomir Svetličič, uni. dipl. inž. gozd., Agencija
RS za okolje, Vojkova 52, Ljubljana;
– dr. Aleš Kadunc, uni. dipl. inž. gozd., UL Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire, Ljubljana;
– dr. Klemen Jerina, uni. dipl. inž. gozd., UL
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Ljubljana;
– Maja Božič, uni. dipl. bibl., dokumentacijska
obdelava, Gozdarska knjižnica in INDOK,
Gozdarski inštitut Slovenije;
– doc. dr. Tom Levanič, spletna stran, Gozdarski
inštitut Slovenije.
Urednik: mag. Franc PERKO

Srečanje aktivnih in upokojenih vodstvenih delavcev
Gozdnega gospodarstva Postojna
Proti koncu januarja 2009 je bilo v gozdarski
koči na Mašunu srečanje, lahko bi rekli že kar
tradicionalno, aktivnih in upokojenih delavcev
Gozdnega gospodarstva Postojna. Kar velika
udeležba z obeh strani kaže, da so takšna srečanja
zanimiva in koristna.
Direktor gozdnega gospodarstva mag. Frenk
Kovač je predstavil dokaj pestro delo kolektiva,
pa tudi usmeritve za prihodnost.
Program dela in izdelkov je obsežen: opažne
plošče, žagan les iglavcev in listavcev (opravljajo
tudi razrez namenskih dimenzij jelovega lesa za
gradbeništvo, embalažo ter mizarstvo), pelete (tega
čistega energetskega vira proizvedejo 40.000 ton
na leto), zeleni sekanci, odkup in prodaja gozdnih
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sortimentov, sečnja, spravilo in gojitvena dela,
projektiranje, gradnja in vzdrževanje gozdnih
cest in vlak, transportne storitve.
Kar velik delež lesa odkupijo v zasebnih gozdovih. Lastnikom omogočajo številne možnosti:
svetovanje glede odkupa, odkup na panju, odkup
na kamionski cesti, opravljajo tudi skrbništvo
nad parcelami.
Pridružil se nam je tudi Anton Smrekar, vodja
OE Postojna, Zavoda za gozdove Slovenije, ter na
kratko predstavil njihove aktivnosti, seznanil nas
je s projektom Na obisku pri medvedu, ogledali pa
smo si tudi film Gozd v srcu Evrope. Bilo je kar
zanimivo zimsko popoldne 22. januarja 2009.
Franc PERKO
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Književnist
Predstavitev knjige Gozdna fitopatologija.
Avtor obsežnega dela, ki je priznano kot univerzitetni učbenik in je izšlo v nakladi 500 izvodov, je
akademik dddr. Jože Maček, zaslužni profesor.
Predstavitev dela je bila 22. decembra 2008
na GIS. Poleg avtorja ima pomembne zasluge
za izid tega temeljnega dela direktor Zavoda za

Doc. dr. Dušan Jurc

Avtor, dddr. Jože Maček, zaslužni profesor

gozdove Slovenije Jošt Jakša, izredno veliko dela
je opravil doc. dr. Dušan Jurc, ne gre pa pozabiti
Blaža Bogataja, ki je do končne variante postavil
nešteto možnosti. Knjiga je izšla v sozaložništvu
Zavoda za gozdove Slovenije in Zveze gozdarskih
društev Slovenije – Gozdarske založbe.
Knjigo so predstavili: avtor, akademik dddr.
Jože Maček, zaslužni profesor, doc. dr. Dušan
Jurc in direktor Zavoda za gozdove Slovenije
Jošt. Jakša. Ker so podobni dogodki redki, je
prav, da jih ovekovečimo z nekaj fotografijami
s slovesnosti.
Kljub temu, pa se lahko pohvalimo, saj sta
Gozdarska založba pri ZGDS in Zavod za gozdove
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Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Jošt Jakša

Slovenije leta 2005 izdali obsežno delo prof. dr.
Marijana Kotarja Zgradba, rast in donos gozda
na ekoloških in fizioloških osnovah, letos pa
načrtujeta natis dela Gozdna fitocenologija, dr.
Živka Koširja.
Franc PERKO
GozdV 67 (2009) 1
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PODIPLOMSKI IZDELKI S PODROČJA
GOZDARSTVA V LETU 2008

Magistrske naloge
1. GYÖREK, Natalija
Struktura in funkcija odmrlih dreves v gozdovih z različnimi režimi gospodarjenja : magistrsko delo = The
structure and function of dead trees in forests with different management regime : master of science thesis.
Ljubljana: [N. Györek], 2008. XI, 109 str., ilustr.
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_
gyorek_natalija.pdf. [COBISS.SI-ID 2291878]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: J. Diaci
Avtorski izvleček:
Gospodarjenje z odmrlim drevjem, predvsem
v zasebnih gozdovih Slovenije, je neusmerjeno, in
tako niso zagotovljeni ustrezni življenjski pogoji za
mnoge rastlinske in živalske vrste, ki potrebujejo
svojevrstne habitate. Za namene magistrskega dela
smo primerjali količino in strukturo odmrlih drevesnih ostankov med zasebnimi negospodarjenimi
gozdnimi površinami (stratumi) in gospodarjenimi
gozdnimi površinami (stratumi) na dveh izbranih
fitogeografskihobmočjih Slovenije. Analizirali smo
tudi podatke o odmrlem drevju s stalnih vzorčnih
ploskev, na ravni treh gozdnogospodarskih enot
in dveh gozdnogospodarskih območij, kjer smo
izbrali stratume. Ugotovili smo statistično značilne
razlike v količini in strukturi odmrlih dreves med
negospodarjenimi in gospodarjenimi stratumi.
Največ odmrlih drevesnih ostankov je na gozdni
površini ob reki Muri, in sicer 99,3 m3/ha. V treh
preostalih izbranih negospodarjenih stratumih se
vrednosti gibljejo med 17,5 in 29,72 m3/ha. V vseh
treh gospodarjenih stratumih je odmrlih drevesnih
ostankov malo, v povprečju 2,75 m3/ha, neugodna
pa je tudi njihova struktura.Razlike v količini in
strukturi odmrlih drevesnih ostankov med negospodarjenimi stratumi lahko pojasnimo z različnimi
sestojnimi razvojnimi fazami, drevesno sestavo in
mikroklimatskimi pogoji, med gospodarjenimi in
negospodarjenimi stratumi pa prihaja do razlik
zaradi intenzivnosti gospodarjenja. V gozdnogospodarskih enotah Ravensko, Vzhodno Goričko in
Tuhinj-Motnik je odmrlih dreves v povprečju med
4,09 in 9,29 m3/ha, Na murskosoboškem gozdnogoGozdV 67 (2009) 1

spodarskem območju je povprečna količina odmrlih
dreves, izračunana iz podatkov s stalnih vzorčnih
ploskev 4,91 m3/ha, medtem ko je odmrlih dreves
na ljubljanskem območju povprečno 22,37 m3/ha.
Režim gospodarjenja naj bi bil oblikovan tako, da
bi zagotavljal raznovrstnost odmrlih drevesnih
ostankov glede količine, velikosti, stopnje razkroja,
porazdelitve in drevesnih vrst.

2. ROZMAN, Iztok
Ekonomsko vrednotenje naravnih vrednot na primeru hipotermalnega izvira pri Pirničah : magistrsko
delo = Economic valuation of natural worth - a case
study on hypothermal spring in the vicinity of Pirniče
: master of science thesis. Ljubljana: [I. Rozman],
2008. X, 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2215846]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: I. Winkler
Avtorski izvleček:
Z raziskavo ugotavljamo možnosti ekonomskega
vrednotenja nematerialnih funkcij naravnih vrednot
s pomočjo kontingenčne metode, na primeru hipotermalnega izvira pri Pirničah. Obenem iščemo in
analiziramo dejavnike, ki lahko vplivajo na izražene
vrednosti pripravljenosti za plačilo. Preverjamo tudi
možnosti kombiniranja kontingenčne metode z
metodo potovalnih stroškov. Anketiranje smo izvedli
med prebivalci, ki živijo v bližini hipotermalnega
izvira, ločeno v štirih conah, ki smo jih oblikovali
glede na njihovo oddaljenost od naravne vrednote.
V vzorec smo zajeli 81 prebivalcev v vseh conah.
Analizirali smo razlike glede na oddaljenost bivališč
anketirancev od naravne vrednote, spol, materialni
status, izobrazbo in starost anketirancev ter njihovo
pogostost obiskovanja hipotermalnega izvira. Kot
rezultat kontingenčnega ekonomskega vrednotenja
smo izračunali letno agregirano ekonomsko vrednost
pripravljenosti za plačilo za hipotermalni izvir, ločeno
po posameznih hipotetičnih scenarijih.

Doktorske disertacije
s področja gozdarstva
1. AL Sayegh-Petkovšek, Samar
Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji
onesnaženosti gozdnih rastišč v Šaleški dolini
: doktorska disertacija = Fungi as sensitive and
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accumulative bioindicators of forest site pollution
in the Šalek Valley : doctoral dissertation. Ljubljana
: [S. Petkovšek], 2008. - XIII, 251 f. : graf. prikazi,
fotograf [COBISS.SI-ID 947670]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: F. Batič, somentorica: H. Kraigher.
Avtorski izvleček:
V Šaleški dolini in primerjalno na izbranih raziskovalnih območjih smo izvajali raziskave, kjer
smo uporabljali glive kot odzivne (inventarizacija
trosnjakov gliv; raziskave mikorize) in akumulacijske
bioindikatorje (vsebnost težkih kovin v trosnjakih
gliv) onesnaženost gozdnih rastišč oziroma stanja
gozdnega ekosistema. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo oblikovali naslednje zaključke: (a) glive
so primerni bioindikatorji onesnaženosti gozdnih
rastišč oziroma stanja gozdnega ekosistema. Kot
akumulacijski bioindikatorji so izbrane vrste gliv uporabni kazalniki onesnaženosti gozdnih tal s težkimi
kovinami (orjaški dežnik, jesenski goban, vijoličasta
bledivka). Tudi tipi ektomikorize so lahko uporabni
bioindikatorji okoljskih sprememb, ki jih povzročajo
antropogeni in naravni stresorji (tip ektomikorize
Cenococcum geophilum Fr. Ter tip ektomikorize iz
rodu košutnic (g. Elaphomyces)). (b) Z uporabo gliv
kot bioindikatorjev smo ugotovili oz. prepoznali
spremenjeno stanje v združbi ektomikoriznih tipov
in trosnjakov gliv na gozdni raziskovalni ploskvi
Veliki Vrh. V združbah tipov ektomikorize prevladujejo tipi ektomikorize, ki jih tvorijo askomicete,
ki so značilne za stresne razmere; med trosnjaki
gliv pa smo evidentirali manjše število popisanih
vrst gliv, manjše število ektomikoriznih vrst gliv in
manjše število na onesnaževanje občutljivih vrst gliv
v primerjavi z referenčno lokacijo (Ložnica). Tudi
vsebnost Hg, As in Pb so v trosnjakih izbranih vrst
gliv večje kot na ostalih območjih Šaleške doline.
(c) Onesnaženost gozdnih rastišč vpliva predvsem
na vrstno sestavo združb tipov ektomikorize in
trosnjakov gliv ter povečuje sprejem težkih kovin
v njihove trosnjake. Razlik v številu vseh kratkih
korenin, številu določljivih (vitalnih) kratkih korenin
in nedoločljivih kratkih korenin ter raznovrstnostjo
tipov ektomikorize v talnih vzorcih z emisijsko ogroženih območji in referenčnih lokacij nismo dokazali.
Neupoštevaje lokacije oziroma osutosti krošenj
smo ugotovili, da je koreninski sistem ter pestrost
ektomikoriznih združb večja v talnih vzorcih ob preučevanih bukvah v primerjavi s smrekami. Slednje
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povezujemo z večjo vitalnostjo bukve v primerjavi
s smreko, saj je na gozdnih raziskovalnih ploskvah
naravno rastišče bukve, ki so manj občutljive na
vnos dušika, hkrati je tudi osutost njihovih krošenj
manjša. (d) Kljub temu da je na podlagi izmerjenih
vsebnosti težkih kovin v trosnjakih gliv razvidno,
da so trosnjaki gliv iz Šaleške doline obremenjeni
s Cd in As ter neonesnaženi s Hg in Pb, pa je vpliv
onesnaževanja na pojavljanje trosnjakov gliv in na
ektomikorizo manj izrazit.

2. GULIČ, Jurij
Vpliv heterogenosti krajinske matice na disperzijo
in povezanost habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) v
Severnovzhodni Sloveniji : doktorska disertacija =
The impact of landscape heterogeneity on disperssion
and connectivness of black grouse (Tetrao tetrix L.)
habitat in North east Slovenia : doctoral dissertation.
Ljubljana: [J. Gulič], 2008. 264 f., ilustr.
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_gulic_
jurij.pdf. [COBISS.SI-ID 2224038]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: M. Adamič
Avtorski izvleček:
Delo obravnava vpliv heterogenosti krajinske
matice na: (a) modelne primernosti bivališča ruševca
in razporeditve zaplat v hribovski in gorski krajini SV
Slovenije nad 1000 metrov n. v., na površini 42071 ha
skozi obdobje od leta 1824/27 do današnjih dni ter
(b) prisotnost in prostorsko porazdeljevanje ključnih
spremenljivk v širšem rastitvenem bivališču ruševca
v letu 2006/07. Analiza primernosti bivališč obsega
249 ha površin, 3979 celic velikosti 25x25 metrov, na
7 aktivnih rastiščih ruševca v sredogorju in visokogorju SV Slovenije. Stanje in dinamiko spreminjanja
rabe tal na petih območjih prikazuje GIS prostorska
analiza za časovna obdobja 1824/27, l. 1900, l. 1937,
l. 2005. Najpomembnejše ugotovitve in zaključki
so: 1) Proces pogozdovanja znotraj katastrskih
občin se je izvedel skozi ves časovni presek zadnjih
100 let. Časovno prihaja do premeščanja območij
v smeri podobnosti deležev rabe tal na območja
nižjih nadmorskih višin in z manjšim obsegom od
območij, ki jih orisujejo zajetna pogorja in gorstva,
na katerih v današnjem času izstopa poudarjena
gozdnata krajina. 2) V letu 1824/27 je bilo nad 1000
metrov n. v. pod gozdovi 76,3 % površin, 16,1 %
pašnikov, 2,9 % travnikov, 2,7 % njivskih površin,
1,6 % neplodnega sveta, 0,4 % kategorije ostalo.
GozdV 67 (2009) 1
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Največ negozdnih površin, predvsem pašnikov, je
bilo na območju Vzhodnih Karavank in Savinjskih
Alp (KSAK) 28,4 %, drugod precej manj. Trend
naraščanja deležev travinja je pozitiven z naraščanjem
nadmorske višine, a kaže cikličnost. 3) Kategorija
gozd je v vseh štirih časovnih presekih prisoten
na dobri polovici (57 %) površin. Najnižje deleže
dosega območje Pohorja (69 %) in KSAK (45 %) kot
posledica golosečnega gospodarjenja. Med l. 1937
in l. 2005 je bil proces ogozdovanja najobsežnejši
na območju KSAK, zaraslo se je 19,9 % celotnega
območja, na Pohorju (14,5 %). 4) Število zaplat
negozdnih površin skozi celotno obdobje 180-tih
let kaže na konstantno povečevanje. Prisotno je
drobljenje in zmanjševanje negozdnih površin. 5)
Obseg primernega modelnega bivališča ruševca se je
spreminjal v povezavi s cikličnimi procesi ogozdovanja prostora. Ugodna so območja KSAK, Pohorja
in površje Kobanskega. Po obsegu in po časovnih
obdobjih izstopata KSAK in Pohorje, zlasti med l.
1900 in l. 1937. Do leta 2005 se je modelno bivališče
na območju Pohorja zmanjšalo za slabo polovico
(46 %), na KSAK za 21 %. Modelne zaplate znotraj
območja, temelječ na najdaljši razdalji 6000 metrov
še optimalnih migracij vrste, so v vseh štirih časovnih presekih dobro povezane. 6) Na razporeditev
in abundanco prehransko pomembnih zeliščnih vrst
na širšem območju rastišč vpliva zgradba prostora,
zlasti vegetacijski tipi. Gostota borovnice, kot vrste
najpomembnejše v nezimski prehrani ruševca, je najvišja na traviščih v zaraščanju in na traviščih, najnižja
je v gozdovih, podobno velja za večino prehransko
pomembnih vrst. Osrednji prostor rastišč se glede
abundance prehranskih vrst ruševca značilno loči
od širše okolice. 7) Širša območja rastišč ruševca
ne predstavljajo homogenih enot; razlike se kažejo
med zgradbo rastitvenega prostora na silikatnih
območjih od območij na karbonatih.

3. LESKOVEC, Benjamin
Organiziranje trga z lesno biomaso za trajnostno
zadovoljevanje energetskih potreb : doktorska disertacija = Organizing of wood fuel trade market for
sustainable satisfaction of energy needs : doctoral
dissertation. Ljubljana: [B. Leskovec], 2008. XV, 211
f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 240762368]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: I. Winkler
Avtorski izvleček:
GozdV 67 (2009) 1

Raziskava trga lesne biomase v prvem koraku
analizira potenciale, izkoriščenosti potenciala, stanja
in pomembne značilnosti ponudbe in povpraševanja
po lesni biomasi. V naslednjem koraku analizira zaviralne in pospeševalne dejavnike trga lesne biomase
ter ponuja usmeritve razvoja trga lesne biomase v
Sloveniji, Najpomembnejši vir podatkov raziskave
predstavlja 909 anketiranih prejemnikov finančnih
vzpodbud za nakup kotla na lesno biomaso v letih
2003 in 2006. vzorec anketiranih gospodinjstev laže
velik in nedosežen potencial pri plasiranju dodatnih
količin sekancev in polen na trg. Lastne gozd je še
vedno najpomembnejši vir goriva. Prehajanje na
ogrevanje z lesno biomaso je največje pri potrošnikih kurilnega olja, Ker je bil potrošnik postavljen
središče raziskave, smo podali temeljne ugotovitve
o pridobivanju i razvoju proizvoda, ceni, prodaji,
promociji in kontroli poslovanja. Ugotovitve kažejo,
da pravilni instrumenti spodbujanja in sposobnost
prilagajanja gibanja trga odpirajo dobre razvojne
možnosti. Sestavni del raziskave za potrebe organiziranja trga z lesno biomaso je tudi presoja obstoječih virov podatkov ter ocena njihove kakovosti in
uporabnosti. Pomembnejše predlagane usmeritve
razvoja trga lesne biomase so: določitev standardov
in spremljanje izvora lesne biomase, izobraževanje
in informiranje ciljnih skupin, raziskave, aktivnejša
vloga udeležencev trga, rast (njihovih) produktov,
odnosi z javnostmi in promocija, prizadevanja za
zmanjševanje vpliva na okolje, spremembe davčne
politike in izboljševanje konkurenčnejšega položaja
lesne biomase v odnosi do drugih energentov.

4. NAGEL, Thomas Andrew
Disturbance regimes and dynamics in old-growth
fir-beech forests of the Dinaric mountains : doctoral
dissertation = Režimi motenj in razvojna dinamika
dinarskih jelovo-bukovih pragozdov : doktorska
disertacija. Ljubljana: [T. A. Nagel], 2008. 71 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 2224294]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: J. Diaci
Avtorski izvleček:
V dveh pragozdnih rezervatih smo na rastiščih
dinarsko jelovo-bukovih gozdov proučevali sestojno
dinamiko in režim motenj. V raziskavi smo uporabili
kombinacijo treh metod. Opravili smo terenske
meritve na lokacijah preteklih in nedavnih vetrolomov, vzorčili in izvedli smo meritve v sestojnih
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vrzelih ter uporabili metode dendroekologije in
dendrokronologije za ugotavljanje preteklega režima
motenj v raziskovalnih sestojih. V gozdnem rezervatu
Pečka v Sloveniji sta zadnja dva vetroloma povzročila
velike spremembe v zastiranju zgornjega drevesnega
sloja. Število dreves odmrlih zaradi vetrolomov je bilo
enako številu odmrlih dreves, ki smo ga zabeležili na
stalnih vzorčnih ploskvah v desetih letih. Sestojne
vrzeli, ki so ob vetrolomu nastale, so bile velike do
1500 m2. Dendrokronološke raziskave v Pečki kažejo,
da je bilo podobnih motenj v razvoju pragozdnega
rezervata v preteklosti več, obenem pa smo potrdili,
da vzorci nastajanja vrzeli značilno vplivajo na
procese in prostorsko porazdelitev pomlajevanja.
Tudi na drugi raziskovalni lokaciji v pragozdnem
rezervatu Peručica v Bosni in Hercegovini smo
ugotovili prisotnost vrzeli z velikostmi do 6000 m2,
ki kažejo na to, da so vetrolomi pogosta motnja v
teh gozdovih. Vsi rezultati opozarjajo, da ne samo
manjše motnje, ampak tudi po površini in jakosti
nekoliko večje motnje, ki jih povzročajo vetrolomi,
pomembno vplivajo na sestojno dinamiko dinarskih
jelovo–bukovih gozdov. Ugotovitve raziskave dopolnjujejo domnevo, da nenehno prisotne endogene
motnje majhnih jakosti povzročajo majhne vrzeli
v sklepu krošenj in zato pomenijo prevladujoč in
najpomembnejši vpliv nasestojno dinamiko v gozdovih srednje Evrope.

5. POLJANEC, Aleš.
Strukturne spremembe gozdnih sestojev v Sloveniji v
obdobju 1970-2005 : doktorska disertacija = Changes
in forest stand structure in Slovenia in period 19702005 : doctoral dissertation. Ljubljana: [A. Poljanec],
2008. XI, 126 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2158502]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: A. Bončina
Avtorski izvleček:
Delo obravnava strukturne spremembe gozdnih
sestojev v Sloveniji v obdobju 1970-2005. V okviru
raziskave je bil izdelan prostorski informacijski sistem
Silva-SI, ki pokriva celotno Slovenijo in vključuje
32564 oddelkov; povprečna velikost oddelka je 35
ha. Za vsak oddelek so zbrani podatki o gozdnih
fondih (lesna zaloga, prirastek, debelinska struktura
in drevesna sestava) ter okoljskih, socio-ekonomskih
in gozdnogospodarskih dejavnikih, skupno število
spremenljivk na ravni oddelkov je 68. Silva-SI obsega
več podatkovnih zbirk in omogoča agregiranje
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podatkov za poljubno izbrana območja gozdov, za
katera je možno analizirati stanje in razvoj gozdnih
sestojev v obdobju 1970-2005. Za analizo strukturnih sprememb v obdobju 1970-2005 smo uporabili
podatkovno zbirko Dat70 (N=23269), ki pokriva 72 %
celotne površine gozdov v Sloveniji. Podatke smo
analizirali z univerzalnim statističnimi metodami in
multivarianto regresijsko analizo. Najpomembnejše
ugotovitve raziskave so: 1) Struktura gozdnih sestojev
se je v obdobju 1970-2005 znatno spremenila. Spremembe se kažejo predvsem v povečanju lesne zaloge
(iz 189,6 m³/ha na 258,0 m³/ha) in prirastka (iz 4,11
m³/ha na 6,86 m³/ha) ter povečanju deleža srednje
debelega (iz 43 % na 46 %) in debelega drevja (iz
9 % na 18 %). V analiziranem obdobju se je stopnja
spremenjenosti drevesne sestave gozdov zmanjšala,
delež listavcev, zlasti bukve, se je v skupini lesni zalogi
povečal. Lesna zaloga smreke se je prav tako povečala,
medtem ko je opazno drastično zmanjševanje deleža
jelke v skupni lesni zalogi (iz 17,5 % na 8,6 %). 2) Spremembe strukture gozdnih sestojev niso istosmerne
in enako velike na celotni gozdni površini. Struktura
gozdnih sestojev se je najmanj spremenila na ekstremnih rastiščih, v ostalih gozdovih sta velikost in
smer sprememb različna. 3) Na spreminjanje strukture
gozdnih sestojev v obdobju 1970-2005 je pomembno
vplivalo gospodarjenje z gozdovi, spremembe so v
veliki meri odvisne tudi od začetnega stanja gozdnih
sestojev in okoljskih ter socio-ekonomskih dejavnikov.
Med okoljskimi dejavniki izstopajo zlasti nadmorska višina, povprečna letna temperatura, padavine
in produktivnost rastišč, med socio-ekonomskimi
pa raba tal, lastništvo in velikost posesti. 4) Stanje
gozdov se je glede na preučevane kazalce strukture
gozdnih sestojev v splošnem izboljšalo, saj so se
njihove vrednosti približevale okvirnim modelnim
vrednostim. Ugotavljanje razvojen značilnosti gozdnih sestojev so pomembno izhodišče za nacionalno
gozdno politiko in gozdnogospodarsko načrtovanje
na ravni gozdnogospodarskih območji in gozdnogospodarskih enot.

6. ROZMAN, Andrej
Dinamika razvoja zgornje gozdne meje in ekološka
vloga rušja (Pinus mugo Turra) v sekundarni sukcesiji
v Julijskih in Savinjskih Alpah : doktorska disertacija
= Development dynamics of upper timberline and
ecological role of mountain pine (Pinus mugo Turra)
in secondary succession in Julian and Savinja Alps :
doctoral dissertation. Ljubljana: [A. Rozman], 2008.
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XVIII, 151 str., [20] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.
SI-ID 239328256]
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: J. Diaci, somentor: F. Batič
Avtorski izvleček:
Na štirih lokacijah v Julijskih in Savinjskih Alpah
smo proučevali dinamiko razvoja vegetacije na
zgornji gozdni meji. Na vsaki lokaciji smo opravili
fitocenološke popise v treh stratumih, ki so predstavljali tri zaporedne stadije zaraščanja nekdanjih
subalpinskih pašnikov in travišč z gozdom preko
ruševja. Vegetacijo smo proučevali po standardni
srednjeevropski metodi in s t.i. funkcionalnim pristopom. S pomočjo Ellenbergove fitoindikacijske
metode smo v gozdu ugotovili ugodnejše toplotne
razmere, večjo vlažnost in boljšo preskrbljenost tal
z dušikovimi snovmi v primerjavi z ruševjem. V
deležih zastopanosti in pokrovnosti diagnostičnih
skupin in v sestavi življenjskega spektra ni večjih
razlik med stratumi. Povsod prevladujejo vrste
razreda Vaccinio-Piceetea, v ruševju je več vrst
razreda Elyno-Seslerietea, v gozdu pa vrst zveze
Aremonio-Fagion in reda Fagetalia sylvaticae, kar
kaže na sorodnost teh rastišč z rastišči bukovih
gozdov. Tako v gozdu, kot v ruševju številčno
prevladujejo hemikriptofiti, ki pa imajo v ruševju

nekoliko manjšo pokrovnost kot v gozdu. Zastiranje
hamefitov se proti ruševju povečuje. Večje razlike
med popisi so v gozdnem stratumu kot med popisi
v stratumi ruševja, kar kaže na večji vpliv lokalne
klime v poznejših sukcesijskih stadijih. V ruševju
smo opazili manjšo vrstno diverziteto kot v gozdu.
Analiza funkcionalnih tipov kaže na majhne razlike
med stratumi. Najpomembnejši komponenti CSR
strategij sta kompeticijska sposobnost, sledi toleranca
na stres, kar kaže na razmeroma produktivna rastišča,
ki omogočajo rast gozda. Največjo odzivnost smo
ugotovili pri znakih za življenjsko obliko rastlin,
trajnost listov in anatomijo listov. Pri rušju (Pinus
mugo Turra), kot prevladujoči vrsti v ruševju, na
našem gradientu svetlobnih razmer nismo odkrili
večjih razlik v vitalnosti. Zaključujemo, da se bo
zgornja gozdna meja v slovenskem alpskem svetu
v prihodnje še dvigovala. Dolgotrajen sukcesijski
razvoj na nekdanjih pašnikih predvidoma poteka
preko ruševja v macesnove in naprej v smrekove
sestoje, nato pa bo marsikje verjetno imela večjo
vlogo tudi bukev.
Seznam pripravila mag. Maja BOŽIČ,
univ. dipl. bibl.
vodja Gozdarske knjižnice
in INDOK dejavnosti

Pogled v zgodovino
Gospodarska kriza 1930–1933
1930: Po širnem svetu kakor v Ameriki Nemčiji
so se začeli polomi tovarn, bank in veleindustrije,
posledica tega je bila velika in strašna brezposelnost,
ter so proti koncu leta 1930 šle številke brezposelnih
delavcev že u milijone tako u Ameriki 7.000.000,
u Nemčiji 5.000.000. Ta gospodarski polom je
polagoma pričel odmevati tudi v ostalih državah,
vendar pa pri nas se še ni tako občutilo. Le izvoz
lesa se je pričel manjšati in padala mu je cena z
meseca u mesec.
1931: Že pričetek leta se je prikazoval da bo to
hudo gospodarsko in politično leto. Les je v ceni
vedno bolj padal tako da ga že skoraj niso hoteli
kupovati. Zaslužek vožnje lesa je pal skoro na nič,
v sredini leta že niso hoteli več kupovati krlov in
GozdV 67 (2009) 1

klad, le trami so se prodali po polovični ceni kot
poprej.
Goveja živina je v ceni pričela strašno padati, žita
pa v Banatu niso mogli nikamor prodati, sploh je
pričela na kmeta pritiskati strašna beda ker ni mogel
ničesar prodati, če je pa prodal pa še polovične cene
od prej ni dosegel. Mesarji so strašno bogateli na
račun kmeta. Kar je kmet kupoval je imelo še vse
staro ceno. Na splošno so prišli na kmeta črni dnevi,
še strašnejši pa na delavce. Tovarne so se zapirale
druga za drugo, lesne fabrike so proti koncu leta vse
ustavili in delavce odpustili.
1932: Gospodarsko je bilo strašno leto. Dela
zaslužka nikjer. Grozno pomankanje denarja, ker
so ga kapitalisti vsega iz bank pobrali in odnesli v
inozemske banke. Mali ljudje, ki so imeli svoje prihranke po bankah in hranilnicah, pa niso mogli dobiti
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svojega denarja nazaj temveč so dali za enkrat le 100
– 200 Dinarjev, radi tega ni nihče več nosil denarja
v banke in hranilnice vse ga je skrivalo doma, ljudje
niso mogli plačevati dolgov in davkov.- davkarija
je pa neusmiljeno rubila in prodajala premičnine,
ker pa se dražb ljudje niso hoteli udeleževat, so tudi
prišli z avtomobili in blago pobirali ter ga odpeljali
v Ljubljano prodajat, tam so ga prodali po vsaki
ceni in največkrat tudi za toliko, da niso pokrili
niti stroškov. Kmet ni mogel prodati nič, živina in
les je bila tako brez vrednosti da je bila ena krava
od 500–1.500 dinarjev, dočim je bilo ono kar je
kmet rabil po isti ceni kakor takrat, ko je bila krava
l. 1929 še od Din 3.000–4.000. N.pr. eno tele je bilo
od 300–400 Din, en meter blaga za obleko finega
pa od 200–300 Din. Revščina je bila nepopisna v
mnogih vaseh po Hribih in Dolenjskem, ki so bile
bolj od prometnih krajev, ni bilo že več za sol in
petrolej, zvečer ni bilo v samotnih vaseh niti več
luči zvečer. Stiska je bila strašna. Po vseh cestah so

pa neprestano potovali mladi brezposelni izčrpani
ljudje in prosili po hišah za jesti.
1933: To leto je bilo gospodarsko prav tako kot l.
1932. Strašno pomankanje denarja nikjer zaslužka,
kmetijski pridelki so se pa kar v ceni cenili, davki
so se pa večali kar je pa kmetsko ljudstvo kupovalo
to je obutev, obleko železo cement sladkor to je bilo
pa vedno še dražje. Davke je vedno rubila davkarija
s pomočjo finance, vršila se je nešteto prodaj radi
davkov pri kmetih, vendar pa vedno z brez uspeha
prodaje, ker kupci na take dražbe niso prihajali.
Vse vprek je tarnala in tožila o slabih časih ker se
zboljšanje kar ni hotelo nikjer pokazati čeprav so pa
časopisi vedno govorili o nekem nevidnem izbolšanju.
Zelo sijajni gospodarski in politični časi so bili pa za
trgovce, gostilničarje in mesarje oderuhe, pijavke, ki
so kar vidno rastli v svojem bogastvu …
Tako je v svojem dnevniku zapisal kmet
Ivan PUNTAR - ŠTACNAR
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Uvodnik
Želimo sistem izboljšati in dograditi ali
razgraditi?
Smo v času globoke gospodarske krize, ocene so, da še nismo dosegli dna,
ob prvih optimističnih napovedih naj bi bila zelo kratkotrajna, sedaj pa že
vemo, da se bo zavlekla krepko v naslednje desetletje. Država mora povsod
varčevati, vsak minister, vsak Zavod ali druga državna ali paradržavna inštitucija, si s tem nabira točke. V takih in podobnih kampanjah se običajno hiti,
in pri tem se v vse premajhni meri upoštevajo pravi argumenti, bolj pridejo
do izraza argumenti moči.
To je tudi čas za razmislek, kaj je mogoče racionalizirati, narediti bolj
učinkovito, bližje in bolj dostopno uporabnikom. Kot na eni strani težimo
v takih razmerah k različnim oblikam privatizacije, koncesionarstvu ipd., si
države v vse večji meri podrejajo denarne in zavarovalniške ustanove.
Kje je tu gozdarstvo? Koristi gozda so za družbo brez dvoma zelo pomembne.
Jasno je že, da bodo z razvojem še pomembnejše. Kako jih učinkovito zagotavljati? Za to je pomembno kvalitetno delo, tako pri načrtovanju razvoja
gozdov, kot pri izvajanju ukrepov za njegovo doseganje. Na eni strani je javna
gozdarska služba, ki jo pooseblja Zavod za gozdove Slovenije, ki usmerja razvoj
vseh gozdov, na drugi strani so lastniki, ki v sodelovanju in po navodilih in
usmeritvah javne gozdarske službe gospodarijo s svojimi gozdovi. Lastnike
gozdov povezuje in zastopa njihove interese tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica
Slovenije. Tu so še koncesioanarji, ki gospodarijo z državnimi gozdovi.
Relativno enotna javna gozdarska služba skrbi za vse gozdove ne glede
na lastništvo. V pestrih rastiščnih, sestojnih in lastniških razmerah, javna
gozdarska služba skrbi za enotno načrtovanje razvoja gozdov, usmerja posek,
gozdnogojitvena in varstvena dela,… Obseg dela javni gozdarski službi se iz
leta v leto povečuje, gozdna površina v Sloveniji se še stalno veča, povečuje
se obseg sečenj, večje so potrebe tudi po gojenju in varstvu gozdov, vse večje
so zahteve družbe do gozdov in vedno znova je potrebno iskati ravnotežje
med proizvodno (najpomembnejša je lesnoproizvodna), ter ekološko in
socialno funkcijo, javna gozdarska služba prevzema tudi naravovarstvene
funkcije. Naše sonaravno, trajnostno naravnano, večnamensko in z načeli
varstva okolja in naravnih vrednot usklajeno gospodarjenje z gozdovi, ki
lahko v kar največji meri izpolni vsa pričakovanja sodobnega časa, je možno
in racionalno izpolnjevati le ob enotni javni gozdarski službi. Kakršnokoli
drobljenje teh pristojnosti ne bo racionalnejše, saj obstoja velika verjetnost,
da bi šlo to na račun gozda, njegove trajnosti in večnamenskosti.
Primerno pa je, da se organiziranost in delo javne gozdarske službe
prouči in poišče način, da bo še bolj učinkovita, da bodo slovenski gozdovi
dajali družbi to kar lahko, da se bo vanje vlagalo tudi vse kar je potrebno,
da bo v kar največji meri zagotovljena trajnost vseh vlog gozdov tudi našim
zanamcem.
Mag. Franc PERKO
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Aktualno
Kaj se dogaja z jesenom pri nas? – Prvo nadaljevanje
V Sloveniji v številnih jesenovih sestojih postajajo
vse bolj opazne poškodbe mladja in odraslega
drevja zaradi jesenovega ožiga. Temeljna informacija o pojavu bolezni je bila objavljena v prispevku
Kaj se dogaja z jesenom pri nas? v Gozdarskem
vestniku (2008, let. 66, št.4, str. 211), kjer so bile
predstavljene tudi tri teorije o izvoru bolezni. V
reviji Forest Pathology (zgodnji ogled člankov
pred tiskanjem, 23. februarja 2009) je objavljen
članek z naslovom Teleomorf glive Chalara
fraxinea, povzročiteljice jesenovega ožiga (The
teleomorph of Chalara fraxinea, the causal agent
of ash dieback); avtorja sta Tadeusz Kowalski iz
Poljske in Ottmar Holdenrieder iz Švice. Prispevek
razjasnjuje nekatera vprašanja o izvoru in vzrokih
za širjenje patogena po Evropi, zato ga na kratko
povzemamo in razlagamo.
Hymenoscyphus albidus (Roberge ex Desm.) W.
Phillips je drobna gliva, ki je splošno razširjena v
Evropi, najdemo pa jo na trohnečih listnih pecljih
jesenov (slika 1). Niso je našli na nobenem drugem
gostitelju kot na jesenu. Trosišča so apoteciji, pri
katerih ima diskasta trosovnica premer 1,5 do
3 mm, bet je visok 0,4 do 2,0 mm. Apoteciji so
najprej beli, nato smetanasti in v starosti cimetasto rjavi. Bet je spodaj temnejši, včasih črn. Na
mestu, kjer gliva poganja iz podlage, je ponavadi
oblikovana črna psevdosklerocijska plošča (gost
preplet črnih hif, dobro je opazen na sliki 1). Gliva
nima slovenskega imena, ker ni še nihče poročal
o njej iz naših krajev. Rod Hymenosciphus imenujejo »pecljevke« in za H. albidus predlagamo
slovensko ime »belkasta pecljevka«, po prevodu
iz latinskega imena.
Trosišča Hymenoscyphus albidus sta avtorja
prispevka našla na listnih pecljih odmrlih listov
na tleh in redkeje na poganjkih odmrlih 1- do
3-letnih jesenovih sejank avgusta in septembra
v gozdovih in gozdnih drevesnicah, ki jih je zelo
prizadel jesenov ožig. Trose belkaste pecljevke sta
kalila na hranilni podlagi v laboratoriju in zrasle so
kolonije podgobja, popolnoma podobne tistim, ki
jih je T. Kowalski leta 2006 opisal kot novo vrsto
glive Chalara fraxinea. Molekularne analize so
pokazale, da ima gliva Chalara fraxinea enako
nukleotidno zaporedje v delu genoma (ITS regija)
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Slika 1. Odrasla apotecija belkaste pecljevke
(Hymenoscyphus albidus) na peclju jesenovega lista
(Foto: Stip Helleman, Nizozemska, http://www.helotiales.
nl/index.html, 24. 2. 2009, objavljeno z avtorjevim
dovoljenjem).

kot gliva Hymenoscyphus albidus. To pomeni, da
ena vrsta glive oblikuje dve vrsti trosov: nespolne
konidije, ki jih oblikuje anamorf z imenom Chalara
fraxinea, in spolne askospore, ki jih oblikuje teleomorf z imenom Hymenosciphus albidus. Zato ima
gliva dve veljavni imeni, vendar je priporočljivo
uporabljati ime teleomorfa. Jesenov ožig torej
povzroča gliva belkasta pecljevka (Hymenoscyphus
albidus (Roberge ex Desm.) W. Phillips).
Anamorfi iz rodu Chalara imajo v veliki večini
teleomorfe uvrščene v rod Ceratocystis in vse te
glive imajo trosišča v obliki peritecijev. C. fraxinea
je ena od redkih izjem, ki ima trosišča teleomorfa
Hymenoscyphus albidus oblikovana kot apotecij. Teleomorf uvrščamo v podrazred kapičaric
(Leotiomycetidae), v red pecljarjev (Helotiales)
in družino pecljark (Helotiaceae).
Odkritje teleomorfa pojasnjuje nenavadno
hitro širjenje glive (in bolezni, ki jo povzroča) iz
vzhodne Evrope na zahod. Anamorf ima lepljive,
sluzaste trose, ki se ponavadi lahko širijo le z
vektorji (navadno jih raznašajo živali, na katere
se trosi prilepijo) ali dežnimi kapljami in tak
način širjenja je počasen, ni mogoč na velike
razdalje v kratkem času. Pogosto apotecij trose
aktivno izmetava, sicer samo nekaj milimetrov
visoko, ampak vseeno jih nato veter lahko zajame
in prenaša na velike razdalje. Še ena posebnost
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Aktualno
je nakazovala obstoj teleomorfa: pri anamorfu v
čisti kulturi je opazna velika morfološka raznolikost v barvi in obliki micelija. Taka raznolikost
lahko nastane le v procesih mejoze (spolnega
razmnoževanja), zato so že od opisa glive C.
fraxinea leta 2006 domnevali, da gliva verjetno
oblikuje tudi teleomorf.
Belkasto pecljevko je že leta 1850 opisal francoski mikolog Michel Robert Roberge. Ta neškodljiva
razgrajevalka listnih pecljev jesenovih listov je od
nekdaj splošno razširjena v Evropi, nenadoma pa
je postala patogena in začela povzročati bolezen
jesenov ožig. Kako je to mogoče, je po besedah
avtorjev prispevka težko razložiti, postavila pa sta
nekaj hipotez. Morda bolezen povzroča vnesena,
patogena gliva Hymenoscyphus albidus, ki je morfološko ni mogoče ločiti od domače gniloživke H.
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albidus. Druga možnost je hibridizacija med H.
albidus in neznano vneseno glivo in s tem pojav
patogenosti. Mogoča je tudi mutacija pri domači
gniloživki H. albidus, saj je bilo že ugotovljeno,
da je, npr. pri glivi Glomerella magna dovolj
mutacija enega samega gena, da neškodljiva
endofitna gliva postane zelo patogena. Potem
pa je še popolnoma drugačna hipoteza, ki predvideva povečanje patogenosti glive ali zmanjšanje
odpornosti gostitelja zaradi okoljskih sprememb.
Vse domneve bo treba podrobno proučiti z analizo
in primerjavo nepatogenih in patogenih osebkov
belkaste pecljevke. Poznavanje jesenovega ožiga
in glive, ki ga povzroča, hitro napreduje.
Doc. dr. Dušan JURC
Gozdarski inštitut Slovenije
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lit. 24. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V delu zasledujemo dva cilja: izboljšati in olajšati rabo tarif pri delu z računalniki in povečati uporabnost tarif ter
izboljšati njihovo natančnost in zanesljivost pri ocenjevanju količine iz debeljadi izdelanih sortimentov.
V delu so navedene enačbe za neposreden izračun kubature debeljadi in tržne mere drevesa za poljubno debelino
in tarifni razred Alganovih, Schaefferjevih in Vmesnih (Čoklovih) tarif ter enačbe za isti izračun z poznano
debelino in višino drevesa za jelko, smreko in bukev. Navedena je ocena primernosti rabe posameznih vrst tarif
in pripomočki, višine drevja, za lažjo izbiro ustrezne tarife in tarifnega razreda. Navedene so tudi enačbe za oceno
izkoristka drevesa oziroma ostanka lesa v gozdu in način ocene količine sortimentov iz izračunane debeljadi.
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In our work we pursue two goals: to improve and facilitate the use of tariffs at work with computers and to increase
the usability of tariffs and to improve their precision and reliability in estimating the quantity of assortments made
from large diameter trees.
This work lists equations for the direct cubature calculation of large diameter trees and market tree measures for
any diameter and tariff class of Algan’s, Schaeffer’s and Intermediate (Čokl’s) tariffs and equations for the same
calculation in the case of known tree diameter and height for fir, spruce and beech. Adequacy estimation for use
of individual kinds of tariffs and accessories and tree heights is listed for easier selection of an adequate tariff and
tariff class. Also the equations for tree utilization rate or wood remains in the forest and the modes of evaluating
the quantity of assortments from the calculated large diameter trees are registered.
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1

UVOD

V vsaki družbi in državi se s časom spreminjajo
gospodarski pomen, družbeni položaj, ugled in s tem
tudi vpliv ter moč gospodarskih panog in družbenih dejavnosti. Spreminjajo se zaradi vsakovrstnih
sprememb družbenih potreb, razvoja znanosti,
novih spoznanj, tehnologij in še česa. Vsakokraten
položaj je v veliki meri, poleg naštetega, odvisen
tudi ravnanja ljudi, največkrat nekaj vodilnih, ki
skrbijo (ali bi vsaj morali) za ta položaj v družbi
in so odgovorni in zaslužni za umeščanje panoge
v neprestanem prerivanju in boju za vpliv in moč
v družbi. To velja tudi za gozdarstvo. V zadnjem
stoletju se je položaj gozdarstva zelo spreminjal.
Brez dvoma pa je enega od vrhuncev, mogoče celo
najvišjega, doseglo v sredini prejšnjega stoletja, v
tako imenovanih planskih letih ali takoj za njimi.
Takega položaja ni gozdarstvo doseglo nikjer drugod
GozdV 67 (2009) 2

v svetu. S čim lahko podpremo to trditev? Vsaj z
naslednjim:
– imelo je svoje ministrstvo (skupaj z lesarstvom);
– ustanovili so dve gozdarski srednji šoli (gozdarska
tehnikuma, 1948, v Mariboru in Ljubljani);
– ustanovili so gozdarski oddelek pri takratni
Agronomski fakulteti (1949) in Gozdarski inštitut
(1947);
– naredili dve, dandanes bi rekli državni, inventarizaciji gozdov. Z njima so ugotovili zaskrbljujoče
stanje v naših gozdovih;
– prepovedali golosečnje;
– ustanovili in oblikovali gozdnogospodarska
območja;

* prof. dr. E. R., univ. dipl. inž. gozd.,
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– prvič v novejši zgodovini pri nas zmanjšali sečnje
pod prirastek;
– ustanovili gozdni sklad in s tem zagotovili sredstva
in veliko samostojnost panoge;
– začeli urejati vse gozdove. Temelj je bil popolna
premerba sestojev!
Gotovo nismo našteli vsega in tudi v zaporedje
ne želimo razvrščati dosežkov po pomenu. Brez
dvoma pa so nekateri dosežki imeli zelo pomemben
in trajen učinek, kar je opaziti še dandanes.
Za naše nadaljnje razpravljanje sta najpomembnejša zadnja dva dosežka. V tistih časih je ustanovitev
gozdnega sklada zagotovila sredstva za vse vrste
vlaganj v gozdove, zlasti v urejanje gozdov. Leta 1954
smo začeli urejati zasebne gozdove. Inventarizacija
gozdov (popolna premerba, ugotavljanje lesnih
zalog in njihovega prirastka) se je zelo razmahnila.
S takratnim strokovnim kadrom in opremljenostjo
(le malo papirja in svinčnikov, brez pripomočkov
za računanje) na vseh ravneh niso mogli zadostiti
zahtevam po kakovostnem delu in takrat običajnih
metodah ugotavljanja lesnih zalog in prirastkov. Zato
so morali delo in postopke racionalizirati. Eden takih
ukrepov je bila tudi uvedba tarif in deblovnic. Za to
razpravo je pomembna ugotovitev, da so tarife uvedli
zaradi nuje in ne zato, ker bi bile boljše in natančnejše
od prejšnjih metod in običajnih lokalnih deblovnic.
Uvedli so jih za potrebe urejanja gozdov. Pozneje so
tarife postale pripomoček tudi za ugotavljanje lesnih
zalog za vse potrebe in namene gozdarstva (ugotavljanje poseka, tudi za količino sortimentov, osnova za
obračun gozdnega sklada in davščin, cenitev gozdov,
v vseh gozdovih itn.). Količine debeljadi (bruto;
lesne zaloge, odkazila, cenitve vrednosti gozdov in
lesa) preračunavajo (ocenijo) v količino sortimentov
(neto) z enakimi faktorji za vse vrste tarif, tarifne
razrede (TR) in debeline drevja. Faktorji izhajajo
iz drugačnih (največkrat nemških in avstrijskih)
okoliščin kot tarife (švicarske, francoske). Zato je
v naših razmerah upravičen dvom o takem načinu
dela. Za tako rabo tarif (rekli bi mnogonamensko
ali celo vsepomensko, izključno) pa je potrebnih še
nekaj pripomočkov, ki omogočajo lažjo in zanesljivejšo izbiro vrste tarif, TR in razna preračunavanja
(količina odkazanega drevja, višine drevja, debeljad
– količina sortimentov, kubatura – premer ipd.).
Pripomočki olajšajo rabo tarif za take namene in
razmere pri nas ter izboljšajo rezultate. Originalne
(prirejene po Čoklu) enačbe za tarife za ugotavljanje
lesnih zalog in druga preračunavanja tudi niso najprimernejše za računalniško uporabo.
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Namen sestavka je ponuditi nekaj rešitev in
pripomočkov, ki naj bi olajšali in izboljšali delo s
tarifami in razna preračunavanja.
Nastaja vprašanje, koliko je avtor tega zapisa
pristojen za tako delo. Ponavadi se s tem ukvarjajo
strokovnjaki za izmero drevja, sortimentov in sestojev ter načrtovalci razvoja gozdov. Naši načrtovalci
– pa tudi strokovnjaki za izmero lesa – se že dolgo
ukvarjajo predvsem z racionalizacijo izmere sestojev
z raznimi načini vzorčenja. Težave, ki jih taka izmera
sestojev (tu obravnavamo le uporabo tarif) povzroča
praktikom pri njihovem delu in lastnikom gozda pri
gospodarjenju s svojim gozdom (dejanska količina
lesa, etat, sečnja v odseku, parceli, količina in vrsta
pričakovanih sortimentov, njihova vrednost, stroški
dela ipd.), pa so bile manj pomembne in zato zelo
zapostavljene. V to vrsto problematike lahko uvrstimo še racionalizacijo izmere in vrednotenja sortimentov; ki je bila nujna zaradi vse slabše donosnosti
gospodarjenja z gozdom in je vsaj nekoliko ublažila
zapiranje škarij cen lesa in stroškov dela v gozdu. S
tega področja najdemo komaj kakšen zapis v naši
strokovni literaturi. Še največ je na temu področju
delal in objavljal prav avtor.

2

IZPELJAVA ENAČBE ZA
POSAMEZNE TARIFE

Čokl (1957) je prilagodil Alganove (AT) in Schaefferjeve (ST) tarife za rabo pri nas. Pozneje (1959)
je sestavil še svoje, t. i. vmesne tarife (VT). Vse tri
vrste tarif so zapisane v obliki:
vd = Kn /K (d- k1) • (d- k2), (1)
kjer je:
vd = kubatura drevesa za posamezno vrsto tarif in
tarifni razred pri dbh = d,
Kn = konstanta za posamezni tarifni razred; to je
kubatura drevesa za posamezni tarifni razred
pri d = 45 cm, in je za vse tri vrste tarif za prvi
TR K1 = 1.20
K = konstanta za posamezno vrsto tarif (K = 1400
za AT, K = 1600 za VT in K = 1800 za ST),
d = prsni premer - dbh (prsni premer) drevesa z
lubjem v cm,
k1 = prva konstanta za posamezno vrsto tarif (za AT
k1 = 5, za ST = 0 in za VT k1 = 2,5)
k2 = druga konstanta za posamezno vrsto tarif (za
AT k2 = 10, za ST k2 = 5 in za VT k2 = 7,5).
Čokl (1957) je predlagal za AT ime »tarife za
prebiralne gozdove« (P), za ST »tarife za enodobne
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sestoje« (E) in za svoje »tarife za gozdove prehodnih
oblik ali vmesne tarife« (V). Ta imena in kratice so
se v praksi uveljavila.
Izpeljavo oziroma prilagoditev enačbe bomo
prikazali le za VT.
Osnovna enačba za 1. TR je:
vd = 1.20/1600 (d – 2,5) • (d – 7,5) .

(2)

Če enačbo zmnožimo in uredimo, dobimo
naslednji izraz:
vd = 0,00075 • (d2 – 10d + 18,75) ali če zmnožimo
vd = 0,00075d2 – 0,0075d + 0,01406.

Kubature drevesa so v vsakem višjem TR večje za
f = 105/95 = 1,1052632. Tako dobimo kubature za 2.
TR, če gornji enačbi pomnožimo z f = 1,1052632. Za
3. TR moramo kubature 2. TR ponovno pomnožiti
s »f«. Kubaturo za 3. TR torej dobimo, če kubature
za 1. TR, pri enakem dbh, pomnožimo s f2 . Za poljubni TR (velja tudi za sredine ali četrtine, kubatura
in meje med sedaj običajnimi 20 razredi, npr. TR
= 5,5 ali 5,25 oz. 5,75) pomnožimo kubature 1. TR
z f(T-1), kjer je T številka poljubnega TR od 1 do 10.
Splošni enačbi za VT sta torej:
vd = 0,00075 • (d2 - 10d + 18,75) • f(T-1) , (3)
vd = (0,00075d2 – 0,0075d + 0,01406) • f(T-1) . (3a)
Za tarife P sta taki enačbi:
vd = 0,00085714 • (d2 - 15d + 50) • f(T-1) oziroma

(4)
vd = (0,00085714d2 – 0,012857d + 0,042857) • f(T-1).
(4a)
Za tarife E pa sta:
vd = 0,00066667 • (d2 - 5d) • f(T-1) oziroma
vd = (0,00066667d2 – 0,003333d) • f(T-1).

(5)
(5a)

V vseh enačbah je f = 1,1052632. Za praktično
računanje zadostuje za f 5 decimalnih mest, za
druge koeficiente enačbe pa 6. V enačbah 4 in 4a
ni upoštevana korekcija, ki jo je Čokl (Čokl, 1957)
naredil pri drobnemu drevju (3 do 5 debelinska
stopnja). Tu dajeta enačbi premajhne vrednosti
(do 50 %).
Pri rabi 20 tarifnih razredov, kot jih sedaj rabijo v
praksi, se spremeni vrednost »f« in je: f = 1,05131497.
Tarifni razredi so tu od 0,5 do 20. Vse enačbe
naprej so speljane le za rabo 10 TR. Menim, da to
popolnoma zadostuje, saj večje drobljenje (število)
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TR le navidezno poveča točnost izračunov. Druge
okoliščine (izbira vrste tarif, določitev TR, prilagojenost tarif razmeram v sestoju ipd.) rabe tarif
povzročajo znatno večje napake in negotovosti, ki jih
drobljenje tarif ne more izravnati (glej tudi Rebula,
2004, 2005 in 2006).
Navedene enačbe so primernejše za računanje
z računalniki, kot pa je način, kjer za vsak TR
vstavljajo svojo Kn. Vstaviti je treba le številko TR,
ki je lahko tudi v decimalkah. Posebno uporabne
so pri delu, kjer imamo v poljubni preglednici
drevesa različnih TR. Poleg tega imajo navedene
enačbe še to prednost, da z njimi, z ustreznim preoblikovanjem, lahko natančno izračunamo dbh za
vsako drevo z znano kubaturo, vrsto tarif in TR. To
je posebno priročno, ko moramo izračunati dbh za
različne povprečne kubature. Tako izračunan dbh
iz povprečnega kubnega drevesa je praktično enak
dbh srednjega temeljničnega drevesa. Enačbe prikazujemo v naslednjem poglavju.
Vse tri vrste tarif (enačb) imajo tudi resno
pomanjkljivost. Za tarife P smo jo že omenili. Nastaja
zaradi oblike (vrste, tipa) enačb, ko kubatura drevesa
doseže vrednost 0 pri debelini drevja, večji od 0. Pri
ST za enodobne gozdove je to pri dbh = 5 cm, pri
tarifah V pri dbh = 7,5 cm in pri tarifah P pri dbh =
10 cm. Zato je potek krivulj kubatur nekako vsiljen
in nenaraven pri drobnemu drevju, najbrž pa tudi
pri najdebelejšem (tarife E in P). Posledica tega so
verjetno prenizke kubature v 3. debelinski stopnji
(DS) in prestrma rast kubatur z debelino. Zato je
izračunana lesna zaloga pri teh debelinah precej
negotova. Še bolj negotova je ocena prirastka, zlasti
še, če ga računamo z odstotki prirastka. Zaradi tega
in drugih vzrokov bi kazalo ponovno premisliti
o meritvenem pragu, kar je že predlagal Rebula
(2004 in 2005).

3. ENAČBE ZA RAČUNANJE
PREMERA DREVESA
Pri znani kubaturi debla vd in ureditvi enačbe za
izračun dbh dobimo običajno, nekoliko zapleteno
kvadratno enačbo. Njena rešitev omogoči izračunati
prsni premer drevesa (dbh). Enačbe za posamezno
vrsto tarif so:
za tarife V:
dbh = 5 + (6,25+1333.325 • f(1-T) • vd)0,5,

(6)

za tarife P:
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dbh = 7,5 + (6,25+1166,66667 • f

(1-T)

• v )0,5,
d

(7)

hs = 6733,47 • d-1,5955 • vs 0,8728 ,

za tarife E:
dbh = 2,5 + (6,25+1500 • f

(1-T)

• v) .
d
0,5

(8)

Te enačbe bi lahko uporabili v primeru, ko
moramo za različne povprečne kubature drevesa
(sestoja, odkazila, ploskve ipd.) določiti njegovo
debelino. To pa je le v izjemnih primerih, saj je
ponavadi navedena frekvenca drevja po debelinskih stopnjah.

4

POENOSTAVLJENE ENAČBE ZA
IZRAČUN KUBATURE IN VIŠINE
DREVESA

Rebula (Rebula, 1995 in 2002) je raziskoval povezave med kubaturo, dbh in višino drevesa za nekatere drevesne vrste v naših gozdovih. Pozneje je
navedene ugotovitve dopolnil z novimi dognanji
z vzorčnih ploskev, na katerih je M. Kotar (Kotar,
1993, 1994, Rebula/Kotar, 1993) proučeval različne
prvine sestojev ter druge poznejše podatke (Šušnjar,
2001, Štefančič, 1998). Predlagal je poenostavljene
enačbe za izračun kubature drevesa (debeljadi) za
jelko, smreko in bukev (ali za vse listavce v običajnih
mešanicah drevesnih vrst v naših alpskih in dinarskih
gozdovih). Te enačbe so:
za jelko:
vj = 0,00005946 • d1,7835 • h1,1002,

(9)

vs = 0,0000411 • d1,8280 • h1,14574, (10)
(11)

Uporabnost in zanesljivost enačb je primerjal
s podobnimi enačbami ali deblovnicami (Rebula
1995, 1996 za jelko in podobno pozneje za bukev in
smreko). Te primerjave kažejo zadovoljivo natančnost
in uporabnost enačb.
Prednost teh enačb je v tem, da z dvema znanima
spremenljivkama lahko izračunamo tretjo. Tako
izvedene enačbe za višino drevesa (h) so:
za jelko:
hj = 6932,93 • d-1,6211 • vj 0,9089 ,

za bukev (listavce):
hb = 23455,9 • d-1,9775 • vb 0,95034.

(11a)

Za potrebe te razprave so zanimive višine drevja
za kubature drevesa za posamezne drevesne vrste,
vrste tarif in TR; rabimo jih za določitev TR.

5

DOLOČANJE TARIFNEGA
RAZREDA

Določanje TR za posamezno vrsto tarif je določeno
Čoklovimi navodili (1957) in je nekoliko zamudno.
Ob znani kubaturi drevesa pri znanem dbh in določeni vrsti tarif je mogoče z gornjimi enačbami (2 do
4) popolnoma natančno in ob uporabi običajnega
ročnega računalnika (dlančnika) tudi hitro ugotavljanje TR. Iz zasnove tarif izhaja zveza:
f(T-1) = vdn / vd1,

(12)

kjer je:
vdn = kubatura drevesa n – tega TR pri
dbh = d, vd1 = kubatura drevesa 1. TR pri dbh = d.
Gornji izraz lahko napišemo v logaritemski obliki:
(T-1) • ln f = ln vdn – ln vd1. Od tod lahko izpeljemo:
T = 1+ (ln vdn – ln vd1)/ ln f. Ker je f konstanta, je
njegov naravni logaritem ln f = 0,1000835. Tako
dobi enačba obliko:

Za praktično rabo enačbo lahko poenostavimo v:

za bukev (listavce):
vb = 0,0000252 • d2,0808 • h1,05225.

(10a)

T = 1 + (ln vdn – ln vd1)/0,1000835 ali
T = 1 + 9,99166 • (ln vdn – ln vd1). (13)

za smreko:
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za smreko:

(9a)

T = 1 + 10 • (ln vdn – ln vd1) .

(13a)

Komur so ljubši desetiški logaritmi, lahko rabi
naslednjo enačbo:
T = 1 + 23 • (log vdn – log vd1) . (13b)
Pri navedenem postopku je edina težava določanje
kubature posameznega drevesa. To v gozdarstvu
ponavadi določamo tako, da izmerimo premer in
višino drevesa in z njuno pomočjo, navadno iz dvovhodnih deblovnic, odčitamo ustrezno kubaturo.
Ponavadi so to razne nemške in avstrijske tablice,
ki so narejene v nam neznanih okoliščinah in so
stare več kot 100 let. Za nekatere od omenjenih
tablic je V. Puhek (v Kotar, 2003) izračunal ustrezne
enačbe. Z njimi ob znani višini (h) in dbh drevesa
GozdV 67 (2009) 2
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Preglednica 1: Drevesne višine jelke za vmesne tarife

dbh
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5
77,5

1,5
6,10
9,60
11,98
13,77
15,18
16,34
17,33
18,18
18,93
19,60
20,21
20,76
21,27
21,74

2,5
6,68
10,51
13,13
15,08
16,63
17,90
18,98
19,91
20,73
21,47
22,13
22,74
23,29
23,81

3,5
7,32
11,51
14,38
16,52
18,21
19,60
20,78
21,80
22,71
23,51
24,24
24,90
25,51
26,08

–m

TarifnI razredi
4,5
5,5
6,5
8,02
8,78
9,61
12,61
13,81
15,12
15,74
17,24
18,89
18,09
19,81
21,70
19,94
21,84
23,92
21,47
23,51
25,75
22,76
24,93
27,30
23,88
26,15
28,65
24,87
27,24
29,83
25,75
28,20
30,89
26,55
29,07
31,84
27,27
29,87
32,71
27,94
30,60
33,51
28,56
31,28
34,26

lahko izračunamo njegovo debeljad. Z njimi lahko
računamo le kubaturo drevesa. Praktik, z običajnim
znanjem matematike, iz teh enačb ne more iz znane
kubature in ene neodvisne spremenljivke (dbh ali
h) izračunati druge. To lahko naredi le z ustreznimi
pripomočki (tablicami) in približno interpolacijo.
Prej smo predlagali preproste in dovolj natančne in
uporabne enačbe za izračun kubatur in višin.
Uporabnost tarif in njihovo natančnost v naših
gozdovih so ugotavljali ob njihovem uvajanju pri
nas konec petdesetih let in v začetku šestdesetih

7,5
10,53
16,56
20,69
23,76
26,20
28,20
29,90
31,37
32,67
33,83
34,87
35,83
36,71
37,52

8,5
11,53
18,14
22,65
26,03
28,70
30,89
32,75
34,36
35,78
37,05
38,19
39,24
40,20
41,09

12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5
77,5

1,5
7,12
10,86
13,32
15,10
16,48
17,59
18,52
19,31
20,00
20,61
21,15
21,65
22,10
22,51
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2,5
7,77
11,85
14,53
16,48
17,98
19,20
20,21
21,07
21,83
22,49
23,08
23,62
24,11
24,56

3,5
8,48
12,93
15,86
17,98
19,62
20,95
22,05
23,00
23,82
24,54
25,19
25,78
26,31
26,80

4,5
9,25
14,11
17,31
19,62
21,41
22,86
24,07
25,10
25,99
26,78
27,49
28,13
28,72
29,25

10,5
13,83
21,76
27,18
31,22
34,42
37,05
39,28
41,22
42,92
44,44
45,82
47,07
48,22
49,29

prejšnjega stoletja (npr. Mlinšek, 1955, Čokl, 1957).
S tem problemom se srečuje tudi vsak uporabnik še
dandanes, če želi vrsto tarif in ustrezen TR določiti
natančneje, npr. z višinsko krivuljo ali ustrezno
deblovnico: z več izmerjenimi višinami v širšem
debelinskem razponu. Največkrat pri tem ugotovi,
da se njegova krivulja ne ujema z nobenimi tarifami,
lahko seka več TR in jo zelo težko uvrstiti v določeno
vrsto tarif in TR. Temu bi lahko rekli tudi, da ob
določeni vrsti tarif (V, P ali E) lahko zelo natančno
določimo »točkovno vrednost« drevesa ali povpre-

Preglednica 2: Drevesne višine smreke za vmesne tarife

dbh

9,5
12,63
19,87
24,81
28,51
31,43
33,83
35,87
37,63
39,19
40,58
41,83
42,98
44,03
45,00

Tarifni razredi
5,5
6,5
10,10
11,02
15,40
16,81
18,89
20,61
21,41
23,37
23,37
25,50
24,95
27,22
26,26
28,66
27,39
29,89
28,36
30,95
29,23
31,90
30,00
32,74
30,70
33,50
31,34
34,20
31,92
34,83

–m

7,5
12,03
18,34
22,49
25,50
27,83
29,71
31,28
32,61
33,78
34,81
35,73
36,56
37,32
38,01

8,5
13,12
20,01
24,54
27,83
30,37
32,42
34,13
35,59
36,86
37,98
38,99
39,90
40,72
41,48

9,5
14,32
21,84
26,78
30,37
33,14
35,38
37,25
38,84
40,23
41,45
42,55
43,54
44,44
45,27

10,5
15,63
23,83
29,23
33,14
36,17
38,61
40,65
42,39
43,90
45,24
46,43
47,51
48,50
49,40
73
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Preglednica 3: Drevesne višine bukve za Vmesne tarife

dbh
12,5
17,5
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5
77,5

1,5
7,36
10,74
12,63
13,80
14,58
15,13
15,52
15,82
16,04
16,22
16,35
16,46
16,55
16,62

2,5
8,09
11,81
13,89
15,18
16,03
16,63
17,07
17,40
17,64
17,84
17,99
18,10
18,20
18,27

3,5
8,90
12,99
15,27
16,69
17,63
18,29
18,77
19,13
19,40
19,62
19,78
19,91
20,01
20,10

4,5
9,78
14,29
16,80
18,36
19,39
20,12
20,65
21,04
21,34
21,57
21,75
21,90
22,01
22,10

Tarifni razredi
5,5
6,5
10,76
11,83
15,72
17,28
18,47
20,32
20,19
22,20
21,33
23,46
22,13
24,33
22,71
24,97
23,14
25,45
23,47
25,81
23,73
26,09
23,92
26,31
24,08
26,49
24,21
26,62
24,31
26,73

čja skupine dreves in lahko zanesljivo presodimo,
kam spada (v kateri TR). To lahko naredimo tudi
po opisanem postopku. Težko pa je presoditi, če
je to res in če velja za ves razpon debelin in višin
v sestoju.
Z enačbami 9a do 11a smo izračunali višino
drevesa za vmesne tarife za vse tri obravnavane
drevesne vrste. Izračunali smo jih tako, da smo v
enačbe 9a do 10a vnesli kubaturo drevesa za določen
dbh in TR vmesnih tarif. Višine smo prikazali za
vmesne tarifne razrede (1,5; 2,5 …10,5) in so tako
že meja med TR. Z znano višino drevja (povprečja
nekaj dreves) in njihovega dbh ali še bolje njihove
višinske krivulje iz priloženih tablic lahko neposredno odčitamo TR.
Podobno kot za vmesne tarife izračunamo drevesne višine tudi za drugi dve vrsti tarif, če v enačbe
9a do 11a vnesemo ustrezne kubature drevja za
Alganove (P) in Schaefferjeve (E) tarife. Prav tako
lahko izračunamo »četrtinske« vmesne TR, ki so
meja med vmesnimi (polovičnimi) TR (npr. 4,25
in 4,75 kot meji TR 4,5). Prikaz takih tabel tukaj pa
presega namen tega sestavka.
Z navedenimi pripomočki lahko dokaj zanesljivo
ugotovimo TR za izbrano vrsto tarif. Drugače je z
izbiro (odločitvijo), katere tarife bomo rabili v danem
primeru ali sestoju.

6

IZBIRA VRSTE TARIF

Za praktično rabo tarif je koristno, če poznamo
nekaj razmerij med njimi, da tako vemo, kakšne
74

-m

7,5
13,02
19,01
22,35
24,42
25,80
26,76
27,47
27,99
28,39
28,70
28,94
29,13
29,28
29,40

8,5
14,31
20,90
24,57
26,85
28,37
29,43
30,21
30,78
31,22
31,56
31,83
32,03
32,20
32,33

9,5
15,74
22,99
27,03
29,53
31,20
32,37
33,22
33,85
34,34
34,71
35,00
35,23
35,41
35,56

10,5
17,31
25,28
29,72
32,48
34,31
35,60
36,53
37,23
37,76
38,17
38,49
38,75
38,95
39,11

posledice (razlike) povzroči raba teh ali onih tarif v
določenih okoliščinah. Iz razmerij lahko sklepamo
tudi o uporabnosti posamezne vrste tarif. Pri teh
primerjavah pa je dobro vedeti, da so razmerja med
kubaturami in višinami dreves pri posamezni drevesni vrsti skoraj enaka v vseh TR. Zato tak prikaz
lahko zelo poenostavimo. Razmerje kubature drevja
med vrstami tarif smo prikazali v preglednici 4.
Razmerja kubature med vrstami tarif se nekoliko
razlikujejo med drevesnimi vrstami pri drobnem
Preglednica 4: Razmerja kubatur debel med
– razmerja
posameznimi vrstami tarif

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

E/V
1,67
1,30
1,17
1,10
1,06
1,03
1,01
1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95

Vrsta primerjave
P/V
0,43
0,71
0,83
0,90
0,94
0,97
0,99
1,01
1,03
1,04
1,05
1,05
1,06
1,07

E/P
3,89
1,81
1,40
1,22
1,12
1,06
1,02
0,99
0,96
0,94
0,93
0,91
0,90
0,89
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drevju (do 6 DS), .pri debelejšem pa so praktično
enaka. Za naš namen razlike lahko zanemarimo in
zadostuje prikaz v preglednici.
Podatki v preglednici 4 kažejo razmerja med
vrstami tarif. Z njimi lahko izračunamo, kakšno
napako naredimo (r = 1-ind), če namesto pravilne
vrste tarif izberemo neko drugo. Napake so zelo
odvisne od debeline drevja. Pri srednje debelem
drevju (dbh okoli 45 cm; 40 do 50 cm) napak skoraj
ni (pri dbh = 45 je kubatura drevesa v vseh tarifah
enaka za isti TR). Napake se večajo z odmikom
od dbh = 45 cm. Počasi se večajo z večjo debelino
(več kot 45 cm), hitreje se večajo pri drobnejšemu
drevju in najhitreje pri najdrobnejšem. Vzrok za
take razlike v 3. DS smo nekoliko že pojasnili pri
obravnavi enačb 2 do 4. Pri drobnem drevju je
predznak napake drugačen od tistega pri debelem;
če določena vrsta tarif v primerjavi z drugo daje
pri drobnem drevju večje rezultate (kubature,
višine), jih daje pri debelem manjše. Koliko se
napake izravnajo v sestoju (tako, da za vse drevje
v sestoju dobimo manjšo napako ali da je sploh
ni), je odvisno od debelinske sestave drevja. Da
bi se napake popolnoma izravnale, je najbrž zgolj
teoretična možnost. Kljub majhni napaki pri vsoti
vseh DS pa bi izračunali zelo napačno lesno zalogo
po posameznih debelinah drevja (sestava lesne
zaloge po DS ali debelinskih razredih) z vsemi
njenimi posledicami (npr. izračun prirastka,
ocenitev sortimentov in s tem vrednosti sestoja
ali poseka). Kolikšna bi bila napaka, je razvidno
v preglednici 4; vidimo, da so te napake lahko
zelo velike.
Lahko zaključimo, da je zelo pomembna izbira
vrste tarif. To najbrž ve vsak, ki je le malo rabil
tarife in se ukvarjal z njimi. Zato zaključek ni
posebno presenetljiv ali nov. Podatki v preglednici 4 kažejo, kje je to pomembneje in kje manj.
Mogoče podatki ponujajo tudi napotek, kako
izločiti veliko subjektivnost (in s tem težave) pri
izbiri vrste tarif.
Veljavna navodila (npr. v Gozdarskem priročniku)
določajo, kako določiti TR za posamezno vrsto tarif.
Ta navodila pogojujejo določanje TR pri sredinskem
drevesu, kjer je ponavadi največ lesa, zato je tak
postopek utemeljen. Izhajajo pa iz predpostavke,
da je izbira vrste tarif nesporna in preprosta. To pa
največkrat ni res. Debeline dreves, za katere določamo TR, so blizu (ali celo zelo blizu) povprečne
debeline sestoja, ki je v sestojih z debelim drevjem
ravno v območju, kjer se kubature dreves zelo malo
razlikujejo med posameznimi vrstami tarif. To ni
GozdV 67 (2009) 2

nič narobe za enomerne sestoje. Drugače je za raznomerne gozdove z zelo debelim drevjem, kakršni
so vsi državni gozdovi na Dinaridih, podobnih pa
je tudi mnogo zasebnih gozdov. Če v omenjenih
raznodobnih in raznomernih sestojih sredinska
drevesa že niso blizu debelin, kjer so vse tarife enake,
so gotovo vsaj daleč od najtanjših in najdebelejših
dreves v sestoju, kjer so razlike med vrstami tarif
najpomembnejše in v katerih je lahko zelo velik
delež lesne zaloge. Pri tem je lahko vprašljiv običajen
način določanja vrste tarif.
Iz podatkov v preglednici 4 lahko tudi razberemo,
da so najmanjše razlike med vmesnimi tarifami in
preostalima dvema. Zato napravimo najmanjšo
napako, če ustrezno tarifo, ki ni vmesna, zamenjamo
z vmesnimi. Verjetno so tudi zato vmesne tarife
najpogosteje v rabi in so gotovo najprimernejše za
sestoje srednjih debelin. Drugače je pri drobnih in
najdebelejših sestojih.
V praksi najmanj rabijo Alganove tarife. Vzrok
je znan: »prevelike« kubature najdebelejših dreves.
Relativno pa je pri teh tarifah, če rabimo enačbe,
največja napaka pri drobnem drevju, pri katerem
so izračunane vrednosti mnogo premajhne. Zato
je Čokl (Čokl, 1957) popravil vrednosti pri DS 3
do 5 in so v tablicah za Alganove tarife drugačne
(višje) kot jih izračunamo z enačbo. Koliko je taka
neraba Alganovih tarif v debelih jelovih sestojih na
Dinaridih pravilna, ne morem soditi. Če velja predpostavka, da tarife veljajo za prebiralne gozdove, bi
jih morali uporabljati ravno zanje. Za drobne in čiste
sestoje listavcev pa so nedvomno najprimernejše
Schaefferjeve tarife.
Pri rabi tarif je uporabljeni TR za listavce velikokrat nižji kot za iglavce v istem sestoju. Koliko je
to upravičeno, kažejo podatki v preglednici 5, kjer
smo prikazali razmerja drevesnih višin za drevo
enake kubature in debeline ali TR med drevesnimi
vrstami.
V preglednici 5 vidimo, da so pri enaki kubaturi
drevesa in enakem TR višine drevja pri posamezni
drevesni vrsti precej različne. Posebno velike so
razlike med iglavci in listavci. Tudi med smreko
in jelko so pomembne razlike pri drobnem drevju.
Za enako kubaturo drevesa mora biti smreka
nekoliko višja od jelke, nekoliko se razlikujejo
tudi med TR. Razlike so majhne, zato jih lahko
zanemarimo.
Pomembna ugotovitev je, da so pri enaki kubaturi dreves v istem TR višine listavcev drugačne od
iglavcev. Pri drobnemu drevju so višje, pri debelemu
pa znatno nižje. Ali drugače: enako debela in visoka
75
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Preglednica 5: Razmerje drevesnih višin med drevesnimi vrstami pri enaki kubaturi drevesa in enakem TR
– indeksi
SMREKA/JELKA
BUKEV/JELKA
BUKEV/SMREKA
DS
Tarifni razred
Tarifni razred
Tarifni razred
3,5
5,5
7,5
3,5
5,5
7,5
3,5
5,5
7,5
3
1,16
1,15
1,14
1,22
1,23
1,24
1,05
1,07
1,08
4
1,12
1,12
1,11
1,13
1,14
1,15
1,00
1,02
1,04
5
1,10
1,10
1,09
1,06
1,07
1,08
0,96
0,98
0,99
6
1,09
1,08
1,07
1,01
1,02
1,03
0,93
0,94
0,96
7
1,08
1,07
1,06
0,97
0,98
0,98
0,90
0,91
0,93
8
1,07
1,06
1,05
0,93
0,94
0,95
0,87
0,89
0,90
9
1,06
1,05
1,05
0,90
0,91
0,92
0,85
0,86
0,88
10
1,05
1,05
1,04
0,88
0,88
0,89
0,83
0,84
0,86
11
1,05
1,04
1,03
0,85
0,86
0,87
0,81
0,83
0,84
12
1,04
1,04
1,03
0,83
0,84
0,85
0,80
0,81
0,82
13
1,04
1,03
1,02
0,82
0,82
0,83
0,79
0,80
0,81
14
1,04
1,03
1,02
0,80
0,81
0,81
0,77
0,78
0,80
15
1,03
1,02
1,02
0,78
0,79
0,80
0,76
0,77
0,78
16
1,03
1,02
1,01
0,77
0,78
0,78
0,75
0,76
0,77

drevesa listavcev so po kubaturi v višjem TR kot
iglavci. Ugotovitev je v nasprotju s prej omenjenim
stanjem, ko so ponavadi tarife listavcev nižje ali
pa kvečjemu enake tarifam iglavcev.

7

IZRAČUN KOLIČINE
SORTIMENTOV
(neto lesne mase, tržne mere
sortimentov)

Ponovno velja poudariti, da so tarife uvedli za dendrometrijska dela pri urejanju gozdov. Šli so celo tako
daleč, da so ponekod rabili »silve« (fiksne tarife za
vse DV in kakovosti rastišč), ki so kazale kubaturo
dreves v silvah. Koliko naj bi bila »vredna« silva
(koliko naj bi dajala v m3), so ugotavljali za vsako
drevesno vrsto in vsako sečišče in sečnjo posebej.
Za potrebe urejanja gozdov tak način dela verjetno
zadostuje. Drugače pa je, ko je treba ugotoviti količino lesa in sortimentov, tržno mero, ki jih lahko
izdelajo (»napadejo«) iz količine debeljadi (bruto),
ugotovljene po tarifah, ali celo njihovo vrednost. Za
tako rabo, na sedanji način, brez dodatnih pripomočkov, pa so tarife skoraj neuporabne. To trditev
bomo dokazali v nadaljevanju.
V praksi izračunavajo količino sortimentov
iz debeljadi z dvema faktorjema: za iglavce 0,85,
za listavce pa 0,88. V določenih okoliščinah
(drobno ali debelo drevje in drevje na najslabših
in najboljših rastiščih) tak račun lahko povzroči
76

velike napake.
Rebula (Rebula, 1995, 2002) ugotavlja, da je
količina sortimentov (tržna mera), izdelanih iz
posameznega drevesa, odvisna od njegove višine
in debeline. Prav tako se izkoristek debeljadi
(razmerje med neto in bruto maso, ki ga kažeta
faktorja 0,85 oziroma 0,88) spreminja z debelino
in višino drevja oziroma z debelino in kubaturo
drevja. Enačbe, s katerimi lahko izračunamo
količino sortimentov v deblu (tržno mero debla,
K), so naslednje:
za jelko:
Kj = 0,0000376 • d1,8307 • h1,1316,

(14)

za smreko:
Ks = 0,0000264 • d1,8752 • h1,17714,

(15)

za bukev (listavce):
Kb = 0,0000295 • d2,06234 • h0,98275. (16)
Razmerje enačb 14 do 16 z enačbami 9 do 11
(npr. enačba14/enačba 9) kaže izkoristek deblovine
v deblu. Enačbe so:
za jelko:
Ij = 0,6324 • d0,0472 • h0,0314, (17)
Nadaljevanje na strani 117
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Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži
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Opis talnih profilov slovenske 16 x 16-kilometrske mreže
Description of soil profiles on the Slovenian 16 km x 16 km net
Mihej URBANČIČ1, Milan KOBAL2, Tomaž KRALJ3,
Lado KUTNAR4, Primož SIMONČIČ5
Izvleček:
Urbančič, M., Kobal, M., Kralj, T., Kutnar, L., Simončič, P.: Opis talnih profilov slovenske 16 x 16-kilometrske
mreže. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 2. v slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod avtorji in
Breda Misja, ki je angleški tekst tudi lektorirala, pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prikazana je mednarodna metodologija opisa reprezentančnih talnih profilov, izkopanih na trajnih ploskvah
slovenske 16 x 16 kilometrske mreže. Obravnavani so splošni podatki o profilih in meteorološki parametri
ploskev, saj je podnebje pomemben tlotvorni dejavnik. Tla profilov ploskev z intenzivno humidno klimo so
imela v povprečju dvakrat debelejše organske horizonte od tistih v zmerno humidnem podnebju.
Ključne besede: monitoring gozdov, opisovanje talnih lastnosti, podnebne razmere
Abstract:
Urbančič, M., Kobal, M., Kralj, T., Kutnar, L., Simončič, P.: Description of Soil Profiles on the Slovenian 16
km x 16 km Net. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009, vol. 2. In Slovenian, abstract
in English. Translated by the authors and Breda Misja who also proofread the English text, proofreading of
the Slovenian text Marjetka Šivic.
Presented is international methodology for description of the representative soil profiles dug out from the
permanent plots of the Slovenian 16 km x 16 km net. We treated the general data on profiles and meteorological
parameters of plots since the climate represents an important soil forming factor. The soils of plot profiles with
intensive humid climate displayed averagely twice thicker organic horizons than the soils in the moderately
humid climate.
Key words: forest monitoring, description of soil characteristics, climatic conditions
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UVOD

INTRODUCTION

Gozdarski inštitut (GIS) je za slovenski del
evropske 16 x 16-km mreže izvedel mednarodni demonstracijski projekt BioSoil, s
podprojektoma tla in biodiverziteta, in je bil
doslej največji skupni monitoring gozdnih tal
in biodiverzitete v EU.
Da smo dosegli primerljivost in skladnost
pedoloških rezultatov, smo morali vsi sodelujoči
upoštevati in uporabljati podprojektu BioSoil
- tla namenjena navodila za opis talnega profila
(FSCC 2005), ki temelji na starejšem mednarodnem vodniku (FAO 1990) in je večinoma skladen
z nekoliko pozneje izdanim mednarodnim
vodnikom za opis talnega profila (FAO 2006).
Da smo učinkoviteje izvedli terenska pedološka
dela, smo ga na GIS prevedli v slovenščino
(KOBAL et al., 2006) in si pripravili navodilom
prilagojene terenske obrazce za opis profilov.
V prispevku je prikazan večji del projektu
BioSoil namenjene mednarodne metodologije,

ki smo jo uporabili pri terenskem opisu reprezentančnih talnih profilov, izkopanih na trajnih
ploskvah slovenske 16 x 16-kilometrske mreže,
med drugim tudi zato, ker slovenski strokovnjaki za tla in sorodna področja potrebujemo
podobna, le nekoliko prilagojena (ali enaka)
navodila za natančna pedološka proučevanja
gozdnih rastišč.
V prispevku so obravnavani tudi splošni
podatki o profilih in meteorološki parametri
na območjih ploskev.
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METODE

METHODS

2.1 Navodila za opis talnih profilov

2.1 Guidelines for description of soil profiles

Podatki v vodniju za opis talnega profila (FSCC 2005, KOBAL et al., 2006) so razvrščeni po
pomembnosti v naslednjih pet kategorij:

Navodila so namenjena zbiranju naslednjih treh sklopov podatkov:
– splošnih podatkov o nahajališču talnega profila, registraciji in lokaciji,
– o dejavnikih, ki oblikujejo tla,
– o parametrih talnih horizontov, ki jih zabeležimo pri terenskem opisu talnega profila.
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2.2 Terenski obrazci za opis talnih
profilov
Na terenu smo zapisovali podatke na terenske
obrazce za opis talnih profilov. Na prvih dveh
straneh obrazca smo zabeležili splošne podatke o
nahajališču talnega profila, registraciji in lokaciji

104

ter o dejavnikih, ki oblikujejo tla (sliki 6 in 7). Na
naslednjih šestih straneh (ali dvanajstih, če je profil
sestavljalo več kot pet plasti in manj kot 11) smo
opisovali lastnosti talnih plasti, ki smo jih ugotovili na talnem profilu in praviloma tudi vzorčili.
Na zadnji strani terenskega obrazca pa je seznam
terenske opreme in opis terenskih del (slika 8).

Slika 6: Prva stran terenskega obrazca za opis splošnih podatkov o nahajališču talnega profila, registraciji in lokaciji ter dejavnikov, ki oblikujejo tla.
Figure 6: The first side of the field form for general data description on soil profile site, registration, and location and on soil forming factors.
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Slika 7: Druga stran terenskega obrazca za opis dejavnikov, ki oblikujejo tla in za skiciranje lokacije in zgradbe talnega profila.
Figure 7: The second side of the field form for description of soil forming factors and for sketching soil profile location and composition.
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Slika 8: Zadnja stran terenskega obrazca s seznamom terenske opreme in z opisom terenskih del
Figure 8: The last side of the field form with the list of field equipment and field works description
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REZULTATI IN RAZPRAVA

3

RESULTS AND DISCUSSION

Vsaka ploskev na 16 x 16-kilometrski mreži ima
sicer mednarodno identifikacijsko številko (najmanjšo – 31 – ima ploskev I6, največjo – 4001 – pa
J4), vendar smo pri delu zaradi lažje predstave o
legi ploskev večinoma uporabljali delovne kode
ploskev, ki imajo črkovno oznako za zemljepisno
dolžino in številčno za zemljepisno širino. Tako
najbolj zahodno ležita ploskvi s črkovno oznako
B (B6, B7, y = 13° 38'), najbolj vzhodno ploskvi
z oznako N (N2, N3, y = 16° 8'), najbolj severno
ploskve s številčno oznako 2 (I2, J2, N2, x = 46°
36'), najbolj južno pa ploskve s številčno oznako
9 (D9, F9, H9, I9, x = 45° 36'). Ploskve ležijo v
razponu od 110 m (3. višinski razred, ploskev
B7) do 1497 m (30. višinski razred, ploskev C4)
nad morjem. Največ ploskev leži v predgorskem
pasu od 300 do 600 m n. m.
Na najviše ležečih ploskvah (C4, G4) so v
ostrih podnebnih razmerah nastala le organska
tla z najdebelejšima organskima horizontoma (na
profilih sta bila v povprečju debela 93 cm in 65
cm), toda brez mineralnega dela tal. Povprečno
so bili organski horizonti profilov debeli 8,5 cm,
povprečna efektivna globina prekoreninjenosti
tal je bila 77,3 cm (največja 150 cm), povprečna
globina mineralnega dela tal pa 77,4 cm (največja
188 cm).

Štirinajst ploskev (31 %) poraščajo listnati
gozdovi, devet (20 %) gozdovi iglavcev, 22 ploskev
(49 %) pa mešani gozdovi (preglednica 5).
Meteorološki podatki, navedeni v preglednici
5, so pridobljeni iz digitaliziranih meteoroloških
kart (ARSO 2006). Iz njih izhaja, da so najnižje
povprečne letne temperature (3 do 5°C) na visokogorskih ploskvah (C3, C4, F9, G4, J3), najvišje
(10 do 12°C) pa imajo nižinske in predgorske
ploskve v vzhodni Sloveniji (L4, M4, N2, N3) in
na Primorskem (B6, B7, C8). Na teh primorskih
ploskvah je tudi najmanjše povprečno število
dni s snežno odejo v sezoni. Najnižje povprečne letne padavine (897 mm) so ugotovljene za
ploskev Bunčane ob Muri (N2), najvišje (več kot
2500 mm) pa tudi največje povprečno število dni
s snežno odejo v sezoni pa za ploskvi Fužinske
planine (C4) in Kneža (C5) v Julijskih Alpah. Na
največ ploskvah je na leto od 1200 do 1600 mm
padavin (sliki 9, 10).
Najnižje povprečne letne potencialne evapotranspiracije izkazujejo visokogorske ploskve
C4, G4 in J3, najvišjo pa nižinska primorska
ploskev B7.
Podnebje je pomemben tlotvorni dejavnik.
Tako, npr., na ploskvah v višjih legah praviloma
vladajo humidnejše in hladnejše podnebne razmere, v katerih poteka mineralizacija organske
snovi počasneje, zato imajo njihova tla na splošno
debelejše organske horizonte od tistih v nižjih

Preglednica 4: Delovna koda ploskve (DK), krajevno ime, mednarodna identifikacijska številka ploskve (PL),
datum opisa talnega profila (DAT), geografska širina (LATIT) in dolžina (LONGIT) ploskve (v stopinjah,
minutah, sekundah), njena nadmorska višina, navedena v razredih s 50-m intervali (ELEV), debelina organskega
horizonta (Ohor), efektivna globina prekoreninjenosti (ROOT) in reducirana z naklonom terena, povprečna
globina mineralnega dela tal (DEPTH) reprezentančnega talnega profila.
Table 4: Working code of the plot (DK), geographical name, international plot identification number (PL), data
of the soil profile description (DAT), latitude (LATIT) and longitude (LONGIT) of the plot (in grades, minutes,
seconds), its elevation in 50 m interval classes (ELEV), organic horizon thickness (Ohor), effective rooting
depth (ROOT) and, reduced by the terrain sloping, average depth of the mineral part of soil (DEPTH) of the
representative soil profile.

DK

Krajevno ime

PL

DAT

Location
B6
B7
C3
C4
C5
C6
C8
108

Baske
Merljaki
Martuljek
Fužinske planine
Kneža
Gorenja Trebuša
Križ

2521
2680
2200
195
2512
889
2685

2006–08–16
2006–08–22
2006–06–21
2006–06–27
2006–07–31
2006–06–23
2006–04–13

LATIT

LONGIT

(°. ‘. ‘’)

(°. ‘. ‘’)

+46.01.37
+45.53.02
+46.27.46
+46.19.03
+46.10.20
+46.01.48
+45.44.29

+13.38.33
+13.38.50
+13.50.21
+13.50.38
+13.50.51
+13.51.00
+13.51.04

ELEV

Ohor ROOT DEPTH

(50
(cm) (cm)
m)
11
4,5 131
3
2,5 120
23 21,5
40
30
93
90
15
5
33
10
3
61
7 10,5
55

(cm)
131
122
40
0
33
61
55
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DK

Krajevno ime

D4
D8
D9
E4
E5
E7
F7
F8
F9
G4
G5
G6
G7
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
I2
I4
I5
I6
I8
I9
J2
J3
J4
J5
J6
J8
K4
L3
L4
M4
N2
N3

Zajama
Smolovec
Padež
Ljubno na Gor.
Lubnik
Ravnik
Rakitna
Križna jama
Snežnik
Podvolovljek
Rafolče
Besnica
Čušperk
Kavšak
Okonina
Trojane
Jelša
Sela pri Šumberku
Hinje
Stojna
Gortina
Andraž
Čeče
Gradišče
Draganja sela
Sredgora
Remšnik
Komisija
Pogorelec
Svetina
Ledina - Sevnica
Trdinov vrh
Kolačno
Dravski Dvor
Rabuda
Gruškovje
Bunčani
Runeč
Povpr. /Average
Najmanj /Min.
Največ / Max.

PL

DAT

LATIT

LONGIT

ELEV

190
971
2695
242
2301
716
2574
587
574
83
2553
2565
2575
279
119
827
815
1042
2583
154
321
408
762
31
1122
4000
479
2656
4001
2641
37
1148
426
2669
2400
533
2679
537
815
31
4001

2006–08–08
2006–04–20
2006–04–25
2006–08–11
2006–07–18
2006–05–05
2006–07–27
2006–05–04
2006–05–12
2006–05–15
2006–08–29
2006–05–11
2006–06–29
2006–06–20
2006–07–26
2005–11–17
2006–05–18
2006–06–26
2006–08–24
2006–06–07
2006–05–23
2006–06–30
2006–07–25
2006–07–20
2006–05–31
2006–08–28
2006–05–22
2006–06–22
2006–08–31
2006–08–10
2006–08–09
2006–06–08
2006–07–17
2006–08–17
2006–08–18
2006–06–28
2006–08–23
2006–05–16
2006–05–18
2005–11–17
2006–08–31

+46.19.11
+45.44.38
+45.35.59
+46.19.17
+46.10.39
+45.53.21
+45.53.27
+45.44.46
+45.36.07
+46.19.29
+46.10.47
+46.56.07
+45.53.26
+46.28.07
+46.19.24
+46.10.48
+46.02.08
+45.53.31
+45.44.51
+45.36.13
+46.36.37
+46.19.27
+46.10.44
+46.02.07
+45.44.50
+45.36.12
+46.36.39
+46.28.03
+46.19.23
+46.10.44
+46.02.05
+45.44.50
+46.19.20
+46.27.54
+46.19.19
+46.19.11
+46.36.20
+46.27.43
+46.02.08
+45.36.13
+46.36.39

+14.03.08
+14.03.42
+14.03.51
+14.15.36
+14.15.42
+14.15.58
+14.28.17
+14.28.25
+14.28.28
+14.40.31
+14.40.36
+14.40.14
+14.40.42
+14.52.51
+14.52.57
+14.53.00
+14.53.15
+14.53.07
+14.53.02
+14.53.06
+15.05.30
+15.05.27
+15.05.23
+15.05.22
+15.05.25
+15.05.26
+15.18.04
+15.17.59
+15.17.58
+15.17.54
+15.17.49
+15.17.44
+15.30.23
+15.42.58
+15.42.52
+15.55.18
+16.08.09
+16.07.58
+14.53.15
+13.38.33
+16.08.09

21
14
11
11
11
11
16
13
25
25
10
12
13
19
9
14
8
12
8
14
13
8
12
14
7
17
11
27
8
16
8
16
7
6
8
6
4
6
13
3
30

65

Ohor ROOT DEPTH

6
10,5
5,5
3,5
4
3
3,5
4
11
65
5
4
4
8
4
5
10,5
6
4
5,5
4
4
3,5
5
1,5
4
5
7,5
2
4
5
3,5
5
3
4
2,5
2
4,5
8,5
1,5
93,0

76
75
88
100
89
60
50
48
38
57
35
82
40
130
51
51
63
150
54
82
64
93
74
47
90
52
109
88
90
87
41
80
122
70
94
87
120
120
77,3
33
150

76
75
88
100
89
63
67
48
38
0
35
82
60
130
51
51
63
188
59
82
64
93
74
47
120
52
109
88
104
87
41
98
122
72
94
87
120
122
77,4
0
188

109
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Preglednica 5: Delovna koda (DK) in krajevno ime ploskve (LOCATION), raba tal (USE, 311 = gozd listavcev,
312 = gozd iglavcev, 313 = mešan gozd), povprečna letna temperatura (T, v °C), padavine (P, v mm), število dni
s snegom (SNOW), osončenost (SUN, v W/m2), potencialna evapotranspiracija (EVAPO, v mm), De Martonnov
indeks (DEMAR = P/(T + 10°)), tip podnebja (CLIM, 1 = rahlo humidno podnebje (pri vrednostih DEMAR
25 do 50), 2 = zmerno humidna klima (DEMAR 51 do 100), 3= intenzivno humidna klima (DEMAR 101 do
200)). Meteorološki podatki so povzeti po ARS (2006).
Table 5: Working code (DK) and geographical name of the plot (LOCATION), soil use (USE, 311 = deciduous
forest, 312 = evergreen forest, 313 = semi-deciduous forest), average yearly temperature (T, in °C), precipitation (P,
in mm), number of days with snow (SNOW), insolation (SUN, in W/m2), potential evapotranspiration (EVAPO,
in mm), De Martonn index (DEMAR =P/(T + 10°)), climate type (CLIM, 1 = slightly humid climate (DEMAR
25 to 51), 2 = moderately humid climate (DEMAR 51 to 100), 3 = intensively humid climate (DEMAR 101 to
200)). Meteorological data according to ARS (2006).

DK
B6
B7
C3
C4
C5
C6
C8
D4
D8
D9
E4
E5
E7
F7
F8
F9
G4
G5
G6
G7
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
I2
I4
I5
I6
I8
I9
J2
J3
J4
J5
110

Location
Baske
Merljaki
Martuljek
Fužinske planine
Kneža
Gorenja Trebuša
Križ
Zajama
Smolovec
Padež
Ljubno na Gor.
Lubnik
Ravnik
Rakitna
Križna jama
Snežnik
Podvolovljek
Rafolče
Besnica
Čušperk
Kavšak
Okonina
Trojane
Jelša
Sela pri Šumberku
Hinje
Stojna
Gortina
Andraž
Čeče
Gradišče
Draganja sela
Sredgora
Remšnik
Komisija
Pogorelec
Svetina

USE

T

P

SNOW

SUN

EVAPO

DEMAR

CLIM

311
311
313
312
311
313
312
312
311
311
313
313
312
313
313
313
313
313
311
311
312
313
313
313
313
311
311
313
313
313
313
313
311
312
312
312
313

10
12
5
3
8
9
11
7
8
9
8
8
8
6
7
4
4
8
8
8
6
9
8
9
8
9
8
8
9
8
8
9
7
8
4
9
8

2202
1493
2090
2551
2581
2149
1456
1842
1825
1653
1521
1799
1788
1654
1607
2358
2067
1416
1383
1514
1628
1484
1451
1313
1316
1471
1607
1206
1278
1370
1300
1434
1596
1294
1929
1180
1448

27
3
136
151
63
51
6
86
40
30
58
65
55
82
71
114
115
47
56
67
93
49
60
44
55
59
64
65
48
56
63
52
82
72
135
47
66

4435
4458
3234
4427
3595
4295
4785
3706
4616
4292
4406
3204
4401
4552
4316
3652
4321
4329
4603
4472
4511
4338
3717
4305
4459
4379
3986
4777
4394
4602
4822
4342
3897
4270
4600
4471
4538

656,0
754,9
517,7
345,7
596,8
646,4
695,5
625,5
587,7
630,2
632,3
632,3
621,0
534,2
576,4
429,7
331,8
619,5
636,1
635,2
507,1
639,4
603,2
712,1
698,4
683,3
641,9
594,3
637,3
600,4
585,8
672,6
534,3
582,0
379,4
626,0
539,7

110,1
67,8
139,3
196,3
143,4
113,1
69,3
108,4
101,4
87,0
84,5
99,9
99,3
103,4
94,5
168,4
147,6
78,7
76,8
84,1
101,8
78,1
80,6
69,1
73,1
77,4
89,3
67,0
67,3
76,1
72,2
75,5
93,9
71,9
137,8
62,1
80,5

3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
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DK
J6
J8
K4
L3
L4
M4
N2
N3

Location
Ledina - Sevnica
Trdinov vrh
Kolačno
Dravski Dvor
Rabuda
Gruškovje
Bunčani
Runeč
Povpr. /Average
Najmanj /Min.
Največ / Max.
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USE

T

P

SNOW

SUN

EVAPO

DEMAR

CLIM

313
311
313
312
311
313
311
311
312
311
313

9
8
9
9
10
10
10
10
8
3
12

1210
1344
1245
1123
1231
1165
897
1051
1567
897
2581

41
71
38
42
46
49
36
47
62
3
151

4314
–
4442
4443
4019
4210
4509
4386
4292
3204
4822

650,8
537,4
649,6
685,0
656,3
695,7
693,2
709,6
604,9
331,8
754,9

63,7
74,7
65,5
59,1
61,5
58,2
47,2
52,5
89,5
47,2
196,3

2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
3

Slika 9: Frekvenčna porazdelitev ploskev po 200-mm padavinskih razredih
Figure 9: Frequential arrangement of the plots according to 200-mm precipitation classes

Slika 10: Porazdelitev ploskev glede na povprečno letno temperaturo (v °C) in količine padavin (v mm)
Figure 10: Arrangement of the planes according to the average yearly temperature (in °C) and precipitation
quantity (in mm)
111
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Slika 11: Odvisnost debelin (v cm) organskih horizontov O BioSoil reprezentančnih talnih profilov od De
Martonnovih indeksov njihovih ploskev
Figure 11: Dependence of the organic horizons of the O BioSoil representative soil profiles thickness (in cm) upon
De Martonn’s indexes of their plots

Slika 12: Analiza variance (ANOVA) debelin (v cm) organskih horizontov O BioSoil reprezentančnih talnih
profilov po dveh tipih podnebja (zmerno humidnem in intenzivno humidnem)
Figure 12: Variance analysis (ANOVA) of organic horizons O BioSoil representative soil profiles thicknesses (in
cm) according to two types of climate (moderately humid and intensively humid)

legah (slika 11). Take razmere in procesi so v veliki
meri prispevali, da so imela tla profilov ploskev z
intenzivnim humidnim podnebjem v povprečju
še enkrat debelejši organski horizont kot tisti v
zmerno humidnem podnebju (slika 12).

4
4

ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS

Navedena navodila za opis talnega profila so
zaradi njihove poenotene uporabe omogočila
112

obdelave in primerjave podatkov o tleh in tudi
drugih rastiščnih dejavnikih od vseh udeležencev
programa BioSoil.
Z njimi so ustrezno zajeti splošni podatki o
profilih ter zelo natančno obravnavani in razčlenjeni številni dejavniki, ki oblikujejo tla, pa
tudi značilnosti talnih plasti profilov. Slovenski
strokovnjaki za tla in sorodna področja potrebujemo podobna, le nekoliko prilagojena (ali enaka)
navodila za natančna pedološka proučevanja
gozdnih rastišč.
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Slika 13: Dobra fotografija profila je nosilec mnogih
podatkov in informacij. Fotografiranje profila na
ploskvi G5 – Pogorelec (foto: T. Kralj).
Figure 13: A good photography carries many data and
information. Taking a photo of the profile in the plot
G5 – Pogorelec (Photo: T. Kralj)

Slika 14: Na profilih smo označili meje posameznih
horizontov. Primer distričnih rjavih tal na ploskvi H6
– Jelša (foto: T. Kralj).
Figure 14: We marked the boundaries of individual
horizons on the profiles. An example of dystric brown
soil in the plot H6 – Jelša (Photo: T. Kralj)

Slika 15: Fotografija lokacije profila s prikazom njegove
lege v prostoru je pomembna za interpretacijo in
razumevanje talnih lastnosti. Primer lokacije profila
na ploskvi D8 – Smolovec: flišnata matična podlaga,
rastišče Castaneo–Fagetum (foto: T. Kralj).
Figure 15: A photo of the profile location presenting its
situation in the space is important for the interpretation
and understanding of soil characteristics. An example of
profile location in the plot D8 – Smolovec: flysch parent
material, Castaneo–Fagetum site (Photo: T. Kralj)

Slika 16: Ugodne podnebne razmere vplivajo na hitro
mineralizacijo organske snovi, kar se odraža v tankih
organskih in humusno akumulativnih horizontih.
Primer primorskega profila B7 – Merljaki, na flišnati
matični podlagi (foto: T. Kralj).
Figure 16: Favorable climatic conditions affect the fast
mineralization of organic matter, which is reflected in
thin organic and humus-accumulative horizons. An
example of a littoral profile B7 – Merljaki, on flysch
parent material (photo T. Kralj)

Podnebje je pomemben tlotvorni dejavnik.
Njegovi vplivi so v veliki meri vzrok, da imajo tla
profilov v višjih legah na splošno debelejše organske horizonte od tistih v nižjih legah in tla profilov
ploskev z intenzivno humidnim podnebjem v
povprečju še enkrat debelejše organske horizonte
od tistih v zmerno humidnem podnebju.

demonstracijski projekt BioSoil, ki je doslej največji
skupni monitoring gozdnih tal in biodiverzitete
v EU. Pripravljalna dela so se začela leta 2004,
terenska pedološka in fitocenološka dela so bila
opravljena v letih 2005 do 2007, laboratorijska
in kabinetna dela pa so bila končana konec leta
2008.

5

POVZETEK

Gozdarski inštitut je na ploskvah slovenske gozdarske 16 x 16-km mreže izvedel mednarodni

V prispevku je prikazan večji del projektu
BioSoil namenjenega vodnika za opis talnega
profila (FSCC 2005, KOBAL et al., 2006), ki smo
ga uporabljali skupaj s terenskimi obrazci za opise
113
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Preglednica 6: Hierarhija opisovanja značilnosti talnih plasti: vedno obvezen opis značilnosti na terenu (V),
obvezen, če je prisotna (P), neobvezen (N), neobvezen opis značilnosti na terenu, če se jo ugotavlja tudi v
laboratoriju (Č)
Table 6: Hierarchy of description of soil layers characteristics: description of the characteristics always mandatory
in the field (V), mandatory, if (P) is presentit, optional (N), description of the characteristics in the field optional,
if they are also determined in the laboratory (Č)

V P N Č Glavna značilnost

Debelina horizonta zap. št.

×

Barva osnove
Lisavost
Redukcijske
lastnosti
× Tekstura na terenu

×
×
×
×

Skelet
×

vlažno
Barva
Marmoriranost

razločnost
pogostnost

velikost

kontrast meja

Testi

Pogostnost

oblika

stopnja
Suho

velikost
vlažno mokro
kontrast

majhna
gostota

Tip
% delež

×

Prevleke

Izvor

lokacija

pogostnost

×

Kontinuiteta

vrsta

struktura stopnja*

izvor
pogostnost
vrsta

×

Karbonati

×

Sadra

Pogostnost
Velikost
Pogostnost
(ne)karbonatnost
Prisotnost

Vrsta

×

Cementacija,
zbitost
Noduli
Korenine
Biološka aktivnost

×

Lahko topljive soli Prisotnost

×

×
×

×
×

izvor

Vonj tal
Struktura
Konsistenca
Poroznost

×

razpadlost

velikost

Thixotropija

×

kje

Antropogeno
narejene snovi
Antrop. prenesene
snovi
Simbol horizonta

reprezentančnih talnih profilov, izkopanih na
trajnih ploskvah.
Navodila so namenjena zbiranju naslednjih
treh sklopov podatkov:
1. splošnih podatkov o nahajališču talnega
profila, registraciji in lokaciji;
2. o dejavnikih, ki oblikujejo tla;
3. o parametrih talnih horizontov, ki jih zabeležimo pri terenskem opisu talnega profila.
V sklopu splošnih podatkov o talnem profilu
smo na terenski obrazec zabeležili: ime projekta
114

Neobvezen opis podznačilnosti
topografija

Andične lastnosti

×

×

Obvezen opis podznačilnosti

velikost trdota

barva

količina stanje

sestava

kako vsebnost*
vsebnost*
el.prevodnost*
starost

(Biosoil), delovno kodo ploskve, mednarodno
identifikacijsko številko ploskve, ki je veljala tudi
za profil, datum njegovega opisa, opisovalce,
lokacijo (z navedbo krajevnih imen), geografske
koordinate, nadmorsko višino.
V sklopu podatkov o dejavnikih, ki oblikujejo
tla, smo na terenski obrazec zabeležili: trenutne in
predhodne vremenske razmere, vrsto podnebja,
potencialne vire onesnaževanja, bližino prometnic,
vrsto matične podlage, značilnosti reliefa (naklon,
ekspozicijo, lego terena, tip reliefa, oblika pobočja
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in mikroreliefa), tip krajine, rabo tal, razvojno
fazo sestoja, sestavo vegetacije, vegetacijski tip,
vpliv človeka, značilnosti erozije, vodnih lastnosti
(poplav, podtalne vode, oceno prepustnosti tal za
vodo, dostopnosti vode za glavne rastlinske vrste,
nasičenosti tal z vodo, vrsto površinskih vodnih
tokov), oceno površinske skalovitosti, kamnitosti,
površinskih razpok, površinske zaskorjenosti in
prisotnost soli na površini tal.
V sklopu podatkov o talnih horizontih smo na
terenski obrazec vsaki od na profilu ugotovljenih
in praviloma pozneje vzorčenih talnih plasti
zabeležili: oznako plasti (s simbolom horizonta,
ki mu talna plast pripada, in oznakami drugih,
podrejenih značilnosti plasti), značilnosti njenih
meja, njeno vlažnost in barvo ob opisu, značilnosti skeleta, vonj tal, značilnosti njene strukture,
konsistence, poroznost, biološko aktivnost, prekoreninjenost, prisotnost karbonatov, lis in peg,
prevlek, konkrecij, cementacije, zbitosti, lahko
topnih snovi, antropogeno narejenih materialov,
antropogeno prinesenih materialov, pH vrednost
(če je bila določena na terenu, obvezno je bila tako
določena v laboratoriju), oceno teksture (določena
je bila s prstnim poskusom, služila je predvsem
za kontrolo teksture, določene v laboratoriju) in
humoznosti talne plasti. Značilnosti talnih plasti
se med seboj razlikujejo tudi po obveznosti opisovanja na terenu (preglednica 6).
V terenski obrazec smo zapisali še (domnevni)
talni tip profila in morebitne opombe ter vrisali skico
lokacije profila in skico talnih plasti profila.
S ploskvami BioSoil so dobro zajete precejšnje
podnebne razlike, ki vladajo v naših gozdovih.
Glede na podatke iz digitaliziranih meteoroloških kart (ARSO 2006) ugotavljamo, da na
obravnavanih ploskvah najdemo povprečne letne
temperature v razponu od 12 °C do 3 °C, povprečne letne padavine v razponu od < 900 mm
do > 2500 mm in vrednosti De Martonnovega
indeksa od 47,2 do 196,3, tako da jih lahko razvrstimo v tri tipe podnebja: v rahlo humidno (pri
vrednostih De Martonnovega indeksa 25 do 50),
zmerno humidno (pri vrednostih 51 do 100) in
intenzivno humidno podnebje (pri vrednostih
101 do 200). Tla profilov ploskev z intenzivno
humidnim podnebjem so imela v povprečju
dvakrat debelejše organske horizonte od tistih v
zmerno humidnem podnebju.
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SUMMARY

Forestry Institute performed international demonstration project BioSoil, the largest common forest
soil and biodiversity monitoring in EU until now,
on the plots of the 16 x 16 km Slovenian forestry
net. The preparations started in 2004, the field
pedological and phytocoenological works were
executed in 2005 – 2007, and laboratory and
chamber works were closed at the end of 2008.
This article presents the major part of the soil
profile description guide (FSCC 2005, KOBAL et
al., 2006), intended for the BioSoil project, which
was used together with field forms for description
of the representative soil profiles, acquired in the
permanent plots.
The guidelines are intended for gathering the
following three data complexes:
1. General data on soil profile site, registration,
and location.
2. Data on soil-forming factors.
3. Data on soil horizons parameters which
are recorded during field description of the soil
profile.
The following was recorded in the field form
in the complex of general data on soil profile:
project name (BioSoil), working code of the plot,
international identification number of the plot,
applying also to the profile, date of its description, describers, location (including geographical
names), geographical coordinates, elevation.
The following was recorded in the field form
in the complex of data on soil-forming factors:
the present and past weather conditions, type
of the climate, potential pollution sources, closeness of traffic routes, parent material type,
relief characteristics (sloping, exposition, terrain
position, relief type, slope and micro-relief form),
landscape type, soil use, development phase of a
stand, vegetation composition, vegetation type,
human influence, erosion characteristics, water
characteristics (floods, groundwater, estimation
of drainage, water accessibility for the main plant
species, internal drainage, external drainage type),
estimation of rock outcrops, coarse surface fragments, surface cracks, surface sealing and surface
salts presence.
In the complex of data on soil horizons we
recorded the following for every of the, in the
profile determined and, as a rule, later sampled
soil layers: layer marking (with the symbol of
the horizon to which the soil layer appertains
and with markings of other, subordinate layer
characteristics), characteristics of its boundaries,
115
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its humidity and color during the description,
skeletal characteristics, soil odor, characteristics
of its structure, consistency, porosity, biological
activity, rooting, presence of carbonates, mottling, cutanic features, concretions, cementations,
compaction, readily soluble matters, man-made
materials, human-transported materials, pH value
(if determined in the field, determination in the lab
is mandatory), texture estimation (determined by
the finger test, serving above all as the control of
the texture, determined in the lab), and humosity
of the soil layer. The soil layers characteristics
differ also with regard to the mandatory field
description (Table 6).
The field form also contains the (presumed)
soil type of the profile and potential notes, a
sketch of the profile location and a sketch of the
profile soil layers.
The BioSoil plots embrace well the considerable
climatic differences in our forests. According to
the data from the digitalized meteorological maps
(ARSO 2006) we find average yearly temperatures
in the range from 12°C to 3 °C, average yearly
precipitation in the range from < 900 mm to >
2500 mm, and De Martonn’s index values from
47.2 do 196.3; thus we can classify them into three
climate types: slightly humid (De Martonn’s index
values from 25 to 50), moderately humid (values
from 51 to 100) and intensiveli humid (values
from 101 to 200). The soils of the plane profiles
with intensely humid climate had in average
twice thicker organic horizons than the ones in
the moderately humid climate.
*Terenska opažanja niso obvezna, če so predpisani laboratorijski podatki (obvezni so ali terenski
podatki ali laboratorijski rezultati)
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za smreko:
Is = 0,6418 • d0,0472 • h0,0314,

(18)

za bukev (listavce):
Ib = 1.169 • d-0,01844 • h-0,0695 . (19)
Ali
za jelko:
Ij = 0,8348 • d-0,0037 • vj0,02854 , (17a)
za smreko:
Is = 0,8465 • d-0,0029 • vs0,0274 ,

(18a)

za bukev (listavce):
Ib = 0,5805 • d0,119 • vb-0,066. (19a)
Že natančnejši pregled enačb 17 do 19a pokaže
razlike med njimi. Vidimo, da se izkoristek z debelino in višino ali kubaturo drevesa spreminja počasi
(eksponenti so zelo blizu 0). Tu tudi vidimo, da so
velike razlike med izkoristki iglavcev in listavcev.
Prikazovanje vseh razlik, za vse drevesne vrste in
VT, bi vzelo preveč prostora, zato jih bomo prikazali le za vmesne tarife in jelko ter bukev (listavce).
Kolikšen je izkoristek, vidimo za vmesne tarife v
preglednicah 6 do 9. Podatki so izračunani z enačbami 17a do 19a.
V preglednici 6 smo prikazali izkoristke debeljadi
jelke glede na debelino drevja in kakovost rastišča

(višine drevja, TR). Pri tem vidimo, da se pri drobnem drevju zelo, pri najdebelejšem pa pomembno
razlikujejo od običajno uporabljenega enotnega
faktorja za iglavce 0,85. Kakšno napako delamo pri
jelki in vmesnih tarifah, če rabimo enotni običajen
faktor za preračunavanje debeljadi v tržno mero,
pa smo prikazali v preglednici 7.
V preglednici 7 lahko ugotovimo, da so največje
napake pri najdrobnejšemu drevju. Pri tem z rabo
enotnega faktorja naračunamo skoraj 10 % preveč
neto mase. Nasprotno je pri najdebelejšem drevju,
kjer lahko naračunamo do 2% premalo. Napake se
spreminjajo tudi z višino (TR) drevja.
Izkoristki pri smreki so nekoliko boljši (za okoli
2%) kot pri jelki in so po težnjah enaki. Zato jih
tu ne prikazujemo. Drugače je pri listavcih, ki jih
prikazujemo v preglednici 8.
V preglednici 8 lahko spoznamo, da se izkoristki
pri listavcih precej razlikujejo od tistih pri iglavcih.
Pri listavcih so izkoristki pri drobnemu drevju znatno
večji, kot jih kaže enoten faktor za listavce (0,88). To
kaže tudi, da bi tu morali rabiti Schaefferjeve tarife.
Pri debelem drevju pa so blizu enotnemu faktorju
ali še celo malo manjši. To ponovno kaže, da so tu
(pri zelo debelem drevju) vmesne tarife ustrezne
in da bi bila raba Schaefferjevih tarif (dajejo precej
manjše kubature) neustrezna. Zakaj je to tako, je
težko ugotoviti. Najbrž zato, ker raba vmesnih tarif
(te so največ v rabi in so bile uporabljene na skoraj
vseh vzorčnih ploskvah in sečiščih, kjer smo to proučevali) daje pri drobnem drevju listavcev premajhne

Preglednica 6: Izkoristki debeljadi jelke pri vmesnih tarifah

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

1
0,753
0,776
0,791
0,802
0,811
0,818
0,824
0,830
0,835
0,840
0,844
0,847
0,851
0,854
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2
0,755
0,778
0,793
0,804
0,813
0,820
0,827
0,832
0,837
0,842
0,846
0,850
0,853
0,857

3
0,757
0,781
0,795
0,806
0,815
0,823
0,829
0,835
0,840
0,844
0,848
0,852
0,856
0,859

T a r i f n i
4
5
0,760
0,762
0,783
0,785
0,798
0,800
0,809
0,811
0,818
0,820
0,825
0,827
0,832
0,834
0,837
0,840
0,842
0,845
0,847
0,849
0,851
0,853
0,855
0,857
0,858
0,861
0,862
0,864

r a z r e d i
6
7
0,764
0,766
0,787
0,789
0,802
0,805
0,813
0,816
0,822
0,825
0,830
0,832
0,836
0,839
0,842
0,844
0,847
0,849
0,852
0,854
0,856
0,858
0,860
0,862
0,863
0,866
0,867
0,869

8
0,768
0,792
0,807
0,818
0,827
0,835
0,841
0,847
0,852
0,857
0,861
0,865
0,868
0,871

9
0,770
0,794
0,809
0,820
0,829
0,837
0,844
0,849
0,854
0,859
0,863
0,867
0,871
0,874

10
0,773
0,796
0,811
0,823
0,832
0,839
0,846
0,852
0,857
0,861
0,866
0,870
0,873
0,876
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Preglednica 7: Napake pri preračunavanju debeljadi jelke v tržno mero debel za vmesne tarife pri rabi enotnega
faktorja 0,85
–%

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

1
9,7
7,4
5,9
4,8
3,9
3,2
2,6
2,0
1,5
1,0
0,6
0,3
-0,1
-0,4

2
9,5
7,2
5,7
4,6
3,7
3,0
2,3
1,8
1,3
0,8
0,4
0,0
-0,3
-0,7

3
9,3
6,9
5,5
4,4
3,5
2,7
2,1
1,5
1,0
0,6
0,2
-0,2
-0,6
-0,9

T a r i f n i
4
5
9,0
8,8
6,7
6,5
5,2
5,0
4,1
3,9
3,2
3,0
2,5
2,3
1,8
1,6
1,3
1,0
0,8
0,5
0,3
0,1
-0,1
-0,3
-0,5
-0,7
-0,8
-1,1
-1,2
-1,4

r a z r e d i
6
7
8,6
8,4
6,3
6,1
4,8
4,5
3,7
3,4
2,8
2,5
2,0
1,8
1,4
1,1
0,8
0,6
0,3
0,1
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,3
-1,6
-1,7
-1,9

8
8,2
5,8
4,3
3,2
2,3
1,5
0,9
0,3
-0,2
-0,7
-1,1
-1,5
-1,8
-2,1

9
8,0
5,6
4,1
3,0
2,1
1,3
0,6
0,1
-0,4
-0,9
-1,3
-1,7
-2,1
-2,4

10
7,7
5,4
3,9
2,7
1,8
1,1
0,4
-0,2
-0,7
-1,1
-1,6
-2,0
-2,3
-2,6

Preglednica 8: Izkoristki debeljadi bukve (listavcev) pri vmesnih tarifah

DS
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
0,97
0,94
0,93
0,92
0,91
0,91
0,90
0,90
0,90
0,90
0,89
0,89

2
0,97
0,94
0,92
0,91
0,91
0,90
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89

3
0,96
0,93
0,92
0,91
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,88
0,88
0,88

T a r i f n i
r a z r e d i
4
5
6
7
0,95
0,95
0,94
0,94
0,92
0,92
0,91
0,91
0,91
0,90
0,90
0,89
0,90
0,89
0,89
0,88
0,89
0,89
0,88
0,88
0,89
0,88
0,88
0,87
0,89
0,88
0,87
0,87
0,88
0,88
0,87
0,87
0,88
0,88
0,87
0,86
0,88
0,87
0,87
0,86
0,88
0,87
0,87
0,86
0,88
0,87
0,86
0,86

8
0,93
0,90
0,89
0,88
0,87
0,87
0,86
0,86
0,86
0,86
0,85
0,85

9
0,92
0,89
0,88
0,87
0,87
0,86
0,86
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

10
0,92
0,89
0,87
0,87
0,86
0,86
0,85
0,85
0,85
0,84
0,84
0,84

8. ZAKLJUČKI

za uporabo tarif za določanje tržne mere (količine
sortimentov, neto lesne mase) iz debeljadi (bruto
lesne mase) izdelanih sortimentov. Ker bi prikazovanje rezultatov za vse tri vrste tarif zavzelo preveč
prostora, smo podrobneje prikazali le rezultate za
vmesne (Čoklove) tarife. Te so za naše razmere
najprimernejše in najbolj v rabi. Najpomembnejše
ugotovitve so naslednje:

Obravnavamo rabo in uporabnost Alganovih, Schaefferjevih in vmesnih (Čoklovih) tarif v Sloveniji.
Podane so enačbe za neposreden izračun kubature
drevesa in njegove tržne mere za vse tri vrste tarif.
Poudarek je na pripomočkih (enačbah, postopkih)

1. Uporaba tablic kubatur drevesa (debeljadi)
za različne vrste tarif in posamezne TR je za
računalniško rabo neprimerna. Tudi računanje
z enačbami, kjer moramo za vsako vrsto tarif in
TR v enačbo vstaviti dve konstanti (kubaturo

kubature debeljadi. Pri tem bi bilo bolje rabiti Schaefferjeve tarife, kar smo že omenili. Kakšno napako
povzroči raba enotnega faktorja pri listavcih, smo
prikazali v preglednici 9. Po absolutni velikosti so
napake pri jelki in bukvi precej podobne, razlikujejo
pa se po predznakih
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Preglednica 9: Napake pri preračunavanju debeljadi bukve (listavcev) v tržno mero debel za vmesne tarife pri
rabi enotnega faktorja 0,88
–%

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

1
-9,4
-6,3
-4,8
-3,9
-3,2
-2,8
-2,4
-2,1
-1,8
-1,6
-1,4
-1,3
-1,1
-1,0

2
-8,7
-5,6
-4,2
-3,3
-2,6
-2,2
-1,8
-1,5
-1,3
-1,0
-0,9
-0,7
-0,5
-0,4

3
-8,1
-5,0
-3,6
-2,7
-2,0
-1,6
-1,2
-0,9
-0,7
-0,5
-0,3
-0,1
0,0
0,2

T a r i f n i
4
5
-7,5
-6,8
-4,4
-3,8
-3,0
-2,4
-2,1
-1,5
-1,5
-0,9
-1,0
-0,4
-0,6
0,0
-0,3
0,2
-0,1
0,5
0,1
0,7
0,3
0,9
0,5
1,1
0,6
1,2
0,8
1,3

drevesa pri dbh = 45 cm in konstanto 1400, 1600
ali 1800, odvisno od vrste tarif) je za računalniško
rabo manj primerno. Zato smo izračunali enačbe
za vsako vrsto tarif, s katerimi lahko za poljuben
dbh in TR (lahko tudi v decimalkah) izračunamo
kubaturo debeljadi in tržno mero drevesa. Enačbe
za tržno mero drevesa se razlikujejo med drevesnimi vrstami, ker iz enake debeljadi (bruto
kubature) drevesa dobimo različno tržno mero.
Zato smo navedli enačbe za jelko, smreko in
bukev.
2. Iz enačb, omenjenih v 1. točki, lahko izračunamo
dbh drevesa. Tega potrebujemo velikokrat, ko
moramo iz srednjega kubnega drevesa izračunati
njegov dbh. Navedli smo enačbe za vse tri vrste
tarif, s katerimi lahko iz znane kubature drevesa,
vrste tarif in TR izračunamo njegov dbh.
3. Najnatančnejše in krajevnim razmeram najustrezneje lahko določimo kubaturo debla in
njegovo tržno mero z ustreznimi deblovnicami
ali enačbami, ki povzemajo deblovnice. Za to
moramo izmeriti višino dreves in izdelati višinsko
krivuljo. Navedli smo enačbe za izračun kubature
(debeljadi) drevesa in njegove tržne mere na
osnovi izmerjenega dbh in višine drevesa za jelko,
smreko in bukev. Enačbe izhajajo iz naših gozdov.
Osnova enačbam je okoli 11.000 m3 izmerjenega
lesa vseh treh drevesnih vrst.
4. Pri rabi tarif nastajajo težave pri določitvi vrste
tarif in ustreznega TR. Da bi olajšali to delo,
smo izračunali in prikazali višine drevja za jelko,
GozdV 67 (2009) 2

r a z r e d i
6
7
-6,2
-5,6
-3,2
-2,6
-1,8
-1,2
-0,9
-0,3
-0,3
0,3
0,2
0,8
0,5
1,1
0,8
1,4
1,1
1,6
1,3
1,9
1,5
2,0
1,6
2,2
1,8
2,3
1,9
2,5

8
-5,0
-2,0
-0,6
0,3
0,9
1,3
1,7
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
2,9
3,0

9
-4,4
-1,4
0,0
0,9
1,5
1,9
2,3
2,5
2,8
3,0
3,2
3,3
3,5
3,6

10
-3,8
-0,8
0,6
1,4
2,0
2,5
2,8
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,0
4,1

smreko in bukev, ki ustrezajo posameznim debelinam drevja in TR vmesnih tarif. V ta namen smo
izračunali in prikazali razmerja med višinami in
kubaturami drevja, med različnimi vrstami tarif,
tarifnimi razredi in drevesnimi vrstami, da bi tako
olajšali izbiro vrste tarif in določitve ustreznega
TR.
5. Tarife so uvedli za potrebe načrtovanja razvoja
gozdov. Pri tem računajo le z debeljadjo. Zato se
ne srečujejo s težavo, kako iz debeljadi izračunati
(oceniti) količino izdelanih sortimentov. Tarife
so danes pri nas povsod edini pripomoček za
ugotavljanje lesnih mas za vse namene. Na drugi
strani pa se je zelo razširila kupoprodaja lesa na
panju, in sicer v državnih pa tudi zasebnih gozdovih. Pri takem delu je treba dovolj natančno
ugotoviti količino izdelanih sortimentov in največkrat tudi njihovo vrednost. Za take namene
pa sedanji način preračunavanja debeljadi v neto
maso z enotnima faktorjema 0,85 za iglavce in
0,88 za listavce, ki veljata za vse debeline in višine
dreves, ni ustrezen. Ni dovolj natančen in lahko
pri najdrobnejšem in najdebelejšem drevju privede do velikih napak. Poleg tega sedanji način
preračunavanja povzroča velike napake v debelinski sestavi lesa in s tem tudi pri oceni njegove
vrednosti. Zato smo izdelali vrsto pripomočkov,
s katerimi lažje in natančnejše ocenimo količino
izdelanih sortimentov, ki so: enačbe za izračun
tržne mere debla glede na njihovo višino in
debelino za jelko, smreko in bukev (listavce) in
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Rebula, E.: Raba in uporabnost tarif

enačbe na isti osnovi za ocenitev izkoristka debla
za vse tri drevesne vrste.

9
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Mednarodno srečanje študentov gozdarstva v Sloveniji
Winter Meeting of Forestry Students
15 – 21. 2. 2009

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete je od nedavnega ponovno
članica International Forestry Student's Association
(IFSA). Namen organizacije je povezovanje študentov
gozdarstva celega sveta, razpravljanje o problemih
v gozdarstvu in iskanje rešitev.
Društvo študentov gozdarstva je v Sloveniji od
15 – 21. 2. 2009 organiziralo mednarodno srečanje študentov gozdarstva, na katerega je povabilo
študentske kolege iz tujine. Srečanja se je udeležilo
kar 26 študentov iz tujine iz več evropskih držav,

Na predstavitvah, ki so jih priparvili udeleženci v Jurkovi
koči na Lisci.

kot so Češke, Slovaške, Nemčije, Austrije, Francije,
Madžarske in balkanskih držav.
Na sedem dnevnem srečanju smo predstavili Slovenijo, slovensko kulturo in slovensko gozdarstvo.
Srečanje, ki ga je organiziralo Društvo študentov
gozdarstva, se je začelo v Ljubljani, na Oddelku za
gozdarstvo s pozdravnim govorom prodekana doc.
dr. Janeza Pirnata in kratko predstavitvijo slovenskih
gozdov, ki jo je pripravil doc. Robert Brus.
Večji del srečanja se je odvijal okoli strokovnih
vsebin, saj smo kar pet dni srečanja preživeli izven
Ljubljane na različnih ogledih in predavanjih. Pod
strokovnim vodstvom revirnega gozdarja g. Jožeta
Praha smo si ogledali Gašperjev kostanj in se seznanili z gospodarjenjem s kostanji, prisostvovali
predstavitvi slovenskega gozdarstva, celostno rabo
lesa, se seznanili z zvezo lastnikov gozdov. Ogledali
smo si proizvodnjo vitlov v podjetju Vitli Krpan,
razstavo slovenskih drevesnih vrst v Radečah ter
obiskali Krakovski pragozd, kjer nam je pragozd
in probleme z gospodarjenjem predstavil g. Hrvoje
Oršanić. V večernih urah, pa smo imeli predstavitve
udeležencev, v katerih so predstavili svoje države
in gozdarstvo.

Na predstavitvi v Krakovskem pragozdu
GozdV 67 (2009) 2
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Vsi udeleženci mednarodnega srečanja pred tovarno Vitli Krpan

Namen srečanja študentov gozdarstva v Sloveniji je ohranjanje in ustvarjanje vezi med študenti
gozdarstva iz drugih držav Evrope. S tem se krepi
sodelovanje, širi se znanje študentov, ki z ogledom
tujih držav in z bolj podrobno predstavitvijo delovanja gozdarstva v njih, dobijo nova znanja, ki jih
lahko kasneje uporabijo v svoji državi.
Tako srečanje je pomembno za uspešno sodelovanje, ki je v zadnjem času zmeraj bolj poudarjeno
v vseh strokah. Saj če želimo da se kaj korenito

spremeni, nas mora biti več za doseganje cilja. Tako
nameravamo v društvu v prihodnje organizirati še več
takih srečanj, da se še bolje povežemo in domačim
in tujim kolegom predstavimo še druga območja
Slovenije in tamkajšnje značilnosti slovenskega
gozdarstva.
Dan Burgar KUŽELIČKI
predsednik Društva študentov gozdarstva
E-mail: danburgar@gmail.com

Licitacija lesa v Slovenj Gradcu
Ljubljana, 12. februarja 2009

V Slovenj Gradcu je potekala razglasitev rezultatov
tretje slovenska licitacija vrednega lesa. Na razglasitvi
je sodeloval predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, ki je poudaril pomen
organizacije licitacije vrednega lesa, ki omogoča
lastnikom gozdov prodajo in plačilo kakovosti.
Na letošnji licitaciji je sodelovalo 107 lastnikov
gozdov in 20 kupcev. Prodanih je bilo 594 hlodov
122

od 824 ponujenih hlodov v skupni izmeri okoli
700 kubičnih metrov Zanje so lastniki skupaj
iztržili 159.000 evrov, kar v povprečju pomeni
311 evrov na kos. Najvišja cena po kubičnem
metru je dosegla 3.530 evrov. Za najdražji kos,
ki je meril nekaj nad tri kubične metre, je lastnik
iztržil 5.562 evrov, pri čemer je v obeh primerih
šlo za gorski javor.
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Minister Pogačnik s predstavniki Zveze lastnikov
gozdov Slovenije
Ljubljana, 16. 3. 2009 – Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je na
delovnem sestanku srečal s predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS). Na področju izvajanja
Programa razvoja podeželja 2007 - 2013 (PRP 2007
– 2013) so se dogovorili, da bo ZLGS v kratkem
poslala konkretne predloge in pripombe vezane na
razpise s področja gozdarstva. Ministrstvo bo tudi
preučilo možnost sofinanciranja delovanja ZLGS kot
organizacije proizvajalcev, če to le dopušča evropski
pravni red.
Predstavniki ministrstva so gostom predstavili
tudi aktivnosti na področju podeljevanja koncesij za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, za
katere še ni podeljena koncesija, fizičnim osebam,
ki kmetujejo v gorskem oz. hribovitem svetu.
Sogovorniki so obravnavali še področje certificiranja gozdov, podeljevanja poklicnih kvalifikacij
v gozdarstvu in prihodnjega sofinanciranja nege
gozdov.

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) sofinancira programe društev in
Zveze lastnikov gozdov Slovenije. V okviru razpoložljivih sredstev bo višina sofinanciranja v letu
2009 znašala 850 EUR na posamezno društvo. Sicer
pa MKGP zelo dobro sodeluje z Zvezo lastnikov
gozdov Slovenije, tako pri pripravi strateških aktov
(PRP 2007-2013 za področje gozdarstva, Nacionalni
gozdni program) kot tudi pri pripravi predpisov s
področja gozdarstva.
Zveza lastnikov gozdov Slovenije je bila ustanovljena leta 2006 in združuje 20 društev lastnikov
gozdov. Namen združitve posameznih društev
lastnikov gozdov v zvezo je bilo učinkovitejše komuniciranje, boljša obveščenost, skupno nastopanje
pri zastopanju interesov tako pri pripravi različnih
strateških aktov s področja gozdarstva kot tudi
predpisov ter skupno nastopanje na lesnem trgu, pri
izvedbi del v gozdovih, pri izobraževanju ipd.
Po spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS priredil Franc PERKO

Narava kot vrednota
Društvo za ohranjanje naravne dediščine v Hostlu
celica na Metelkovi v Ljubljani tudi v letošnjem
letu pripravlja niz prireditev iz ciklusa Narava kot
vrednota.
Januarja je dr. Gregor Torkar v predavanju Živeti z
naravo, živeti s smislom predstavil nekatera izhodišča
svoje doktorske disertacije. Razprava išče odgovore
na nekatera temeljna vprašanja človekovega odnosa
do narave v sodobni družbi. Naravovarstveno vzgojo
opredeli kot pomemben element (naravne) selekcije
in obstoja človečnosti.
V februarju je imela mag. Mateja Šmid Hribar
predavanje z naslovom Drevo kot dvopomenska
dediščina. Drevesa so v zgodovini človeštva odigrala
pomembno materialno in nematerialno vlogo, odnos
do njih pa se je tekom časa in znotraj različnih kultur
spreminjal. Ker imajo drevesa daljšo življenjsko
dobo kot človek in ker so s koreninami vezana na
določen prostor, se je med drevesom in človekom
spletla posebna vez. Na določena drevesa, zasajena
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ob različnih priložnostih, je bil človek še posebno
navezan in ponosen. Taka drevesa imajo v prostoru
posebno vlogo, predstavljajo nosilce kulturnega izročila in jih tudi uvrščamo med drevesno dediščino.
Kljub temu pa so v trenutnem sistemu vrednotenja
drevesnih naravnih vrednot zaradi nedefiniranih
in nekonsistentnih kriterijev prav taka drevesa
večkrat prezrta.
V marcu je nastopila že mag. Barbara Vidmar s
predavanjem Biotska pestrost in varstvo narave na
Madagaskarju
Ponedeljek, 23. marec 2009 pa je v prostorih
Hostla celica, Metelkova 8, Ljubljana nastopila
mag. Špela Habič iz Zavoda za gozdove Slovenije s
predavanjem Drevesa kot naravne vrednote in naša
dediščina. Izmed vseh zvrsti naravnih vrednot, kot
jih opredeljuje Uredba o zvrsteh naravnih vrednot,
so drevesa prav posebna. Drevesne naravne vrednote so posamezni osebki različnih vrst, so živi
organizmi, ki rastejo in umirajo, so del narave,
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samosevci ali kot del urbanega okolja posajeni.
Ljudje gledamo nanje iz vidika uporabnosti, jih
občudujemo zaradi mogočnosti, častimo in nanje
vežemo spomine. Specifičnim lastnostim dreves
kot naravnih vrednot je v naši zakonodaji posvečeno premalo pozornosti. Posledica tega pa so tudi
težave pri vrednotenju dreves. Na predavanju je bil
predstavljen predlog sistema kriterijev in meril za
vrednotenje izjemnih dreves v Sloveniji, izdelan na
podlagi ovrednotenih podatkov o drevesih, ki so
naravne vrednote. Na podlagi stanja in izkušenj iz
Notranjske je avtorica predstavila tudi več predlogov
za bolj učinkovito evidentiranje izjemnih dreves
ter njihovo ohranjanje in varstvo. Spremljajoči
dogodek pa je bil otvoritev razstave Vaške lipe na
Pivškem. Avtorji: Magda Peršič, Notranjski muzej

Postojna, mag. Špela Habič, Zavod za gozdove
Slovenije ter David Fučka, Zavod RS za varstvo
narave. Razstava prikazuje mnogoteri kulturni
in naravovarstveni pomen starodavnih lip, ki že
stoletja rastejo v vaseh na Pivškem in imajo prav
poseben pomen. Pod lipami se je odvijalo javno
vaško življenje. Ljudje so se družili, praznovali, si
izmenjevali informacije, opravljali skupna dela, se
posvetovali in celo razglašali sodbe. Sodoben način
življenja je večino tega potisnil v spomin starejših
domačinov. Zgodbe o življenju pod lipami v pivških
vaseh zato prikazujemo na razstavi – sedaj, ko jim
je mogoče še prisluhniti in so tudi starodavne lipe
še med nami.
Po spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije
priredil Franc PERKO

Knjigo lahko naročite na
Zvezi gozdarskih društev
Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
Cena knjige: Redni študenti
in dijaki 40 EURO, ostali
60 EURO.
Fizične osebe lahko kupijo
knjigo na tri obroke.
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Prof. dr. Franc Pohleven dobitnik Jesenkove nagrade za leto
2009 za življenjsko delo
Biotehniška fakulteta je v petek, 13. marca 2009 podelila Jesenkova priznanja in
nagrade v letu 2009. Nagrado za življensko delo na pedagoškem, raziskovalnem in
strokovnem področju je letos prejel redni profesor Franc POHLEVEN, doktor
znanosti.
Prof. dr. Franc Pohleven se je rodil v vasi Strug pri
Makolah. Po maturi v Mariboru se je vpisal na študij
biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je
leta 1975 diplomiral z nalogo »Vpliv citokininov iz
eksudata borovih korenin na rast mikoriznih gliv«.
Za posebno raziskovalno nalogo s podobno tematiko
je prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado. Prof.
Pohleven je tako že na začetku poklicne poti nakazal
svojo prihodnost: glivam, ki so bile tema njegove
diplomske naloge se intenzivno posveča še danes, univerzitetna Prešernova nagrada pa je nakazala razvoj
v enega najuglednejših znanstvenikov in akademskih
pedagogov na svojem področju. Z glivami sta bili
seveda povezani tudi njegova magistrska naloga in
doktorska disertacija. Prof. dr. Franc Pohleven se je
po diplomi leta 1976 zaposlil na Inštitutu za biologijo
Univerze v Ljubljani. 1981 je začel z delom na Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo, kjer je bil v
novembru leta 1988 izvoljen v docenta s področja
rastlinske fiziologije. Od 1989 leta prof. Pohleven
deluje na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete
in sicer na Katedri za patologijo in zaščito lesa. V
letu 1994 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja
za področje Patologije in zaščite lesa, leta 2000 pa
za rednega profesorja.
Prof. Pohleven je bil in je v prvi vrsti zavzet
pedagoški delavec, sprva na področju rastlinske
fiziologije, nato pa na področjih lesnih škodljivcev, zaščite lesa, konzervatorstva, gojenja gob in
biotehnologije višjih gliv, na različnih oddelkih
matične fakultete kakor tudi na drugih fakultetah.
Intenzivno delo s študenti se izkazuje v obsežnem
številu diplomskih, magistrskih in doktorskih del.
Bil je mentor 84 diplomantom, trem magistrom in
petim doktorantom, na študijih lesarstva, gozdarstva,
agronomije, biologije, kemije in restavratorstva. Njegovo skrb za pedagoško delo izraža tudi dejstvo, da
je na Oddelku za lesarstvo že zelo zgodaj sprožil in
oral ledino pri bolonjski prenovi študijev, zelo velik
pa je bil tudi njegov prispevek pri bolonjski prenovi
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na nivoju Biotehniške fakultete. Kot prodekan BF
v obdobju 2004–2006 je namreč vodil komisijo za
prenovo študija v skladu z bolonjsko deklaracijo, ki
je na I. in II. stopnji oblikovala 27 programov.
Prof. dr. Franc Pohleven je samostojno ali v
soavtorstvu objavil 73 izvirnih znanstvenih člankov,
od tega 41 s faktorjem vpliva. Skupaj ima v podatkovni bazi COBISS kar 847 zapisov. V zgodnejšem
obdobju se je posvetil proučevanju mikoriznih gliv.
Po prihodu na Oddelek za lesarstvo se je najprej,
skupaj s sodelavci, lotil preučevanja zaščite lesa s
sodobnimi, predvsem bakrovimi pripravki. Kasneje
je pričel raziskovati še glivne razkrojne procese in
možnosti represivne zaščite kulturnozgodovinskih
lesenih predmetov. V zadnjem času znanstveno deluje
na možnostih uporabe lesnih gliv za razstrupljanje
– remediacijo onesnaženega substrata (lesa, kulturnozgodovinske dediščine, zemlje…) z lesnimi
glivami. Raziskovalna dejavnost prof. dr. Pohlevna
je potekala v okviru številnih domačih in mednarodnih projektov, v obdobju 1999–2004 je vodil tudi
programsko skupino Lesarstvo. Pri raziskovalnem
delu prof. Pohleven sodeluje s številnimi domačimi
in tujimi organizacijami, med tujimi naj omenim
univerze v Zagrebu, Hamburgu in Göttingenu,
Imperial College London, Metropolitanski muzej v
New Yorku, in muzej Smithsonian v Washingtonu. Na
številnih od zgoraj naštetih ustanov je tudi gostoval
in znanstveno deloval.
Prof. dr. Franc Pohleven opravlja tudi obsežno
uredniško delo. Že od leta 1997 je član uredniškega
odbora revije Les, od leta 2007 je tudi njen urednik.
Prav tako je član številnih uredniških odborov, med
drugim dveh revij s faktorjem vpliva. Dr. Pohleven je
organiziral številna mednarodna znanstvena srečanja
in konference. Naj izpostavim le tri taka srečanja:
35. letno srečanje International Research Group for
Wood Protection (IRG/WP) (2004), 3. svetovno
konferenco International Medicinal Mushroom
Conference (IMMC) (2007) in srečanje Evropskih
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Gozdno lesnih tehnoloških platform (2008). Vsa
srečanja so bila odlično organizirana in so požela
številne pohvale udeležencev.
V zadnjem obdobju je prof. dr. Franc Pohleven
v številnih javnih medijih objavil serijo poljudnih
prispevkov o umni rabi lesa. S svojo aktivnostjo
je skušal širši javnosti predstaviti pomen rabe lesa
za blaženje klimatskih sprememb. Za delo s tega
področja mu je Slovenska znanstvena fundacija
leta 2008 podelila priznanje Prometej znanosti za
odličnost v komuniciranju znanosti.
V kratkem času, ki mi je odmerjen, je o prof.
Pohlevnu nemogoče povedati vse, kar bi bilo nujno
za celovito sliko o njegovih številnih aktivnostih.

Zato naj zaključim z nekaj podatki o vodstvenih
in organizacijskih dejavnostih prof. dr. Franca
Pohlevna: dve leti je bil prodekan za področje
lesarstva, dve leti prodekan Biotehniške fakultete,
bil je med ustanovitelji Tehnološkega inštituta za
lesarstvo, ki ga trenutno še vedno vodi, na Službi
vlade za razvoj je član 4. razvojne skupine za okolje
in gradbeništvo. Je vodja Slovenske gozdno–lesne
tehnološke platforme in ožji član evropske ForestBased Sector Technology Platform. Je pobudnik in
vodja Sveta za les. Na ARRS je član Znanstvenoraziskovalnega sveta za biotehniko, na ministrstvu
za zdravje pa je bil član in podpredsednik Komisije
za biocide.
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Prof. dr. Edvard REBULA
Februarja 2009 nas je nepričakovano, nenadoma in
prezgodaj, v 72. letu, zapustil Edvard Rebula, priznani
slovenski gozdarski strokovnjak na področju pridobivanja lesa. Odpovedalo mu je srce, s katerim so se
začele njegove težave že pred tridesetimi leti.
Rodil se je v Velikem Dolu pri Sežani, v Senožečah
je hodil v osnovno šolo, v Postojni v nižjo gimnazijo.
Srednjo gozdarsko tehniško šolo je dokončal leta
1954 v Ljubljani. V gozdarskem poklicu je prehodil
široko paleto zadolžitev od revirnega vodje, vodje
gozdarskega obrata v Ilirski Bistrici in Cerknici, vodje
odseka za tehnologijo in napredek proizvodnje na
Gozdnem gozdarstvu Postojna. Vmes je diplomiral
(1965), magistriral (1974) in doktoriral (1977) na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 1983 je bil
izvoljen za izrednega, leta 1988 pa za rednega profesorja za področje tehnologije gozdne proizvodnje
na Oddelku za gozdarstvo BF.
Znanstvenoraziskovalno delo je začel že na Gozdnem gospodarstvu Postojna s proučevanjem spravila
lesa. Njegove raziskave, vedno podprte s statističnimi
obdelavami, so slonele na proučevanju dela v gozdarski operativi. Njegovo temeljno raziskovanje je bilo
proučevanje produktivnosti dela oz. porabe časa pri
sečnji in izdelavi gozdnih sortimentov. Zelo veliko
racionalizacijo dela je pomenila njegova utemeljitev
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novega načina merjenja učinkov dela s pomočjo
števila dreves, saj je odpravila zamudno merjenje
izdelanih sortimentov. Temelj takega načina so bile
ugotovljene tesne odvisnosti učinkov od prsnega
premera. Njegovi »nizi« normirane porabe časa po
debelini drevja in rastiščnih rastlinskih združbah
so za vso Slovenijo omogočili enotno določanje
panožnih norm sečnje in izdelave. Tudi za norme
spravila in prevoza lesa je prispeval vrsto podatkov
o potrebni porabi časa. Pri tem ni pozabil na omejitve, ki jih terja humanizacija dela. Dokazal je, da
je določanje potrebnega časa izdelave po lastnostih
sestoja in rastiščnih dejavnikih dovolj natančno za
prognoziranje, načrtovanje in organizacijo dela celotnega pridobivanja lesa. Svoje znanstvene ugotovitve
je s številnimi članki, referati in seminarji uspešno
uveljavljal v gozdarski praksi.
Naslednje pomembno področje njegovega dela
je bilo raziskovanje odprtosti gozdov oz. ugotavljanje
optimalne gostote gozdnih cest in vlak za gospodarno
pridobivanje gozdnih proizvodov in za neškodljiv
vpliv na gozd. Prvi v Sloveniji je ugotovil, da je
treba gostoto vlak tudi omejevati, in sicer zaradi
gospodarskih razlogov pa tudi okoljskih. Proučeval
je namreč vpliv mehaniziranosti dela na gozd, pa
tudi porabo goriva pri sečnji in izdelavi. Pri tem je
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predlagal nov način obračuna porabe goriva glede na
potrebni izdelovalni čas in prevoz lesa s tovornjaki.
Pri tem je ugotovil, da je odločilen način vožnje
posameznega šoferja.
Prof. Rebula si je zavzeto in vztrajno prizadeval za uveljavitev svojih znanstvenih spoznanj
pri uporabi v gozdarski praksi. Ni vedno naletel
na razumevanje, vendar ni odnehal s prepričevanjem o potrebnosti in moči znanja. Gozdarsko
znanje s področja tehnologije in organizacije dela
pri pridobivanju gozdnih lesnih proizvodov je
posredoval tudi študentom. Leta 1989 se je moral
sicer invalidsko upokojiti, vendar pri raziskavah
ni odnehal. Njegove zadnje objave so stare samo
dve leti. V njegovi bibliografiji lahko najdemo
več kot 70 naslovov znanstvenih in strokovnih
del in še vrsto referatov, elaboratov ter poročil. V
zadnjih letih ga je zanimal vpliv lastnosti dreves
na kakovost in vrednotenje sortimentov. Ugotav-

ljal je, da debelina poleg nekaterih posameznih
napak lesa bistveno vpliva na vrednost, medtem
ko so druge napake lesa na splošno nepomembne,
čeprav jih upoštevajo vsi standardi. Prof. Rebula je
bil tudi družbeno angažiran, saj se je ob dogodkih
zadnjih let v gozdarstvu vedno oglašal s svojimi
stališči in predlogi. Tudi v Gozdarskem društvu je
bil dejaven in je bil častni član ZIT gozdarstva in
lesarstva Slovenije.
V gozdarstvu Slovenije se je prof. Rebula s svojim
trdim delom uveljavil kot vodilni strokovnjak na
področju tehnologije pridobivanja lesa. Tudi v jugoslovanskem prostoru in mednarodno je bil priznan
poznavalec svojega strokovnega področja. V razvoju
tehnike in tehnologije pridobivanja lesa je pustil
neizbrisen pečat. Rezultati njegovih raziskav bodo
še dolgo pomembni za zagotavljanje gospodarnosti
dela v gozdarstvu.
Prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK

Odšel je naš kolega in prijatelj Pavel Vrtovec
Z iztekajočimi dnevi letošnje zime se je končal še eden
od brezupnih bojev z zahrbtno boleznijo. Podlegel ji
je naš kolega, prijatelj, sodelavec Pavel Vrtovec. Ko je
še pred nedavnim prestal mukotrpno kemoterapijo,
nam je prepričljivo zatrdil: »Ne glede na to, ali bo
uspešna ali ne, vesel sem, da je za mano.« Kako radi
bi zdaj verjeli, da je sedaj na neki način vendarle
odrešen! Čeprav smo skupaj z njim hoteli verjeti in
upati, da bo ostal med nami še naprej. Toda zmogel
je le še na nekaj srečanj naše terminološke komisije.
Potem se nam je skromno opravičil – in ni ga bilo
več. Od njega smo se poslovili 3. februarja 2009.
Vrzel, ki ostaja za njim, bo, kot vse hudo in
žalostno, zacelil čas. Ostala pa bo sled, ki jo je zapustil.
Spomin na njegovo predano delo in na lepe trenutke,
ki smo jih delili z njim.
Pavle je zašel med gozdarje z vpisom v srednjo
tehniško gozdarsko šolo v Ljubljani. Končal jo je s
prvo generacijo l. 1959 ustanovljenega Gozdarskega
šolskega centra v Postojni. Svoje šolanje je nadaljeval
na gozdarski fakulteti v Ljubljani in ga zaključil s
četrto generacijo gozdarskih inženirjev leta 1967.
Tako kot večina gozdarjev nekoč je tudi Pavle
začel svojo gozdarsko pot na taksaciji v GG Kočevje.
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S pridobljeno prakso se je leta 1972 vrnil domov
in pridružil kolektivu gozdarskih inženirjev v GG
Postojna. Bil je vodja sektorja za urejanje gozdov in
gojenje v Knežaku, zadolžen za izdelavo ureditvenih
načrtov in njihovo praktično udejanjanje v gozdu.
Kot uveljavljenega gojitelja in načrtovalca so ga leta
1980 zvabili na Zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa. V povsem drugačnih, tako naravnih
kot organizacijskih razmerah se je moral novega
izziva lotiti kot direktor TOK. Naloge gozdarskega
menedžerja je opravljal slabo desetletje.
Po pestrih in poučnih izkušnjah v delu z gozdom
in v gozdarstvu se je konec osemdesetih let spet vrnil
domov v Postojno. Svoje znanje je razdajal dijakom
Gozdarskega šolskega centra kot učitelj ključnih
gozdarskih predmetov. S svojim zaupljivim, mirnim
in veselim, marsikdaj tudi humornim nastopom je
znal pridobiti zanimanje svojih dijakov. Imeli so ga
radi in mu zaupali. Med njimi je ostal, vse dokler ga
ni v predčasni pokoj prisilila zahrbtna bolezen.
Ob svojem pedagoškem delu se je zavzeto lotil
pisanja strokovnih učbenikov, predvsem za dijake
SGŠC. Za Pavlom Vrtovcem ostaja skromen, a spoštljiv opus njegove strokovne bibliografije. Napisal
127

In memoriam
je učbenika Gojenje in varstvo gozdov in Ekologija
in gozdoslovje. Sledili sta še knjigi Gojenje gozdov
– gojitvena tehnika in Gojenje gozdov–nega gozda.
Pisal je tudi v Gozdarski vestnik in je soavtor strokovne publikacije Proizvodni poklici. Svoje obširno
strokovno znanje je dobrohotno prispeval pri prevajanju štirijezičnega gozdarskega terminološkega
slovarja Leksikon Silvestre. V terminološko skupino
pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije se je venomer
vračal, tudi ko ga je kruta bolezen že zelo načela.
Dejaven in priljubljen je bil tudi zunaj svojega
gozdarskega poklica. Vodil je svet SGLŠ Postojna,
bil podžupan Občine Postojna, deloval je v Krajevni

skupnosti, Društvu gozdarskih inženirjev in tehnikov,
pa v Planinskem društvu in še kje. Marsikje je zapustil
svojo sled in mnogi se ga bomo radi spominjali.
Kot gozdarji - naravoslovci smo vajeni zaključek nekega življenja razumeti v širšem kontekstu
minljivosti vsega živega. Kot nekaj, kar nikoli zares
ne preneha. Kar se nadaljuje v večnost in vedno
znova ustvarja možnosti za novo nadaljevanje, za
novo upanje ... Kot gozdovi, ki šumijo večno in v
svojem šelestenju ohranjajo spomin ne tiste, ki jih
ni več. Poslej nas bo to šumenje spominjalo tudi na
Pavla Vrtovca.
Arne KOZINA
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Uvodnik
Ne le večji posek, les je treba tudi
primerno ovrednotiti in uporabljati
Lesne zaloge in prirastek lesa v slovenskih gozdovih se
večajo, kar se kaže tudi v morebitnem večjem poseku, ki
pa še vedno zaostaja za možnostmi. Da bi opravil svojo
pomembno gojitveno vlogo, ga je nujno treba povečevati.
Ne le večji posek, les mora dajati tudi kruh veliko večjemu številu zaposlenih v predelavi lesa. Les, to žlahtno
surovino, je treba tudi primerno ovrednotiti in seveda
les v vseh pojavnih oblikah tudi uporabljati.
Žal pa glede na stanje pri predelavi in uporabi lesa
– kljub velikemu obsegu in možnostim – zelo zaostajamo za številnimi evropskimi državami. Vse več je
stavb, ki jih financirajo iz državnega proračuna, pa v
njih praktično ni lesa (okna iz plastike, mize, stoli iz
kovin ipd.), čeprav so nas polna usta besed o ekologiji.
Pa ni treba pogledati daleč, kar doma pod Rožnikom
si poglejmo.
V lesni predelavi, ki ima pri nas dolgo tradicijo, je
čedalje manj zaposlenih, lesna podjetja kar po vrsti propadajo, vse več nepredelanega lesa potuje k sosedom,
od tam pa uvažamo lesne izdelke, narejene iz našega
lesa.
Nobene prave potrebe ni gojiti kakovosten les, kar
je na naših dobrih in pestrih rastiščnih razmerah cilj
gozdarstva, če tega lesa ne znamo uporabiti in ovrednotiti.
Gozdarji moramo poskrbeti, da bi posekali več lesa,
in dajati pobude, da bi več lesa predelali pa tudi porabili
doma. Vloga države je, da to vzpodbuja, lesna predelava
pa se mora, saj je že skrajni čas, usposobiti, da les, naše
edino naravno bogastvo, tudi primerno ovrednoti.
Imamo les, veliko lesa; upam, da imamo tudi znanje,
imamo dobre oblikovalce, imamo tradicijo, vse okrog
nas so gozdovi …
Le modrovati in raziskovati ni dovolj; treba je nekaj
tudi storiti.
Mag. Franc PERKO
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Načrtovanje turizma in rekreacije v gozdnatih območjih
Natura 2000
Planning Tourism and Recreation in Forested Natura 2000 Sites
Aleksander GOLOB1, Barbara POLANŠEK2
Izvleček:
Golob, A., Polanšek, B.: Načrtovanje turizma in rekreacije v gozdnatih območjih Natura 2000. Gozdarski vestnik,
67/2009, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 34. Prevod A. Golob, lektoriranje
angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku so na primeru dveh območij Natura 2000 v alpskem prostoru ocenjeni pritiski turizma in rekreacije
na ciljne habitatne tipe in vrste v teh območjih. Sodelujoči na delavnicah, ki so bile organizirane kot participativni
načrtovalski proces na krajinski ravni, so spoznali in sklenili, da je mogoče negativne vplive – poleg doslednejšega
nadziranja predpisov – ublažiti zlasti z določitvijo mirnih con, usmerjanjem obiskovalcev na poti in večjo kakovostjo
poti v pomenu tehničnih izboljšav in informacijske opremljenosti za obisk. Ob takšnih ukrepih je mogoče in
smiselno tudi v okviru območij Natura 2000 razvijati trajnostni turizem oziroma ekoturizem.
Ključne besede: območja Natura 2000, turizem in rekreacija, participativno načrtovanje
Abstract:
Golob, A., Polanšek, B.: Planning Tourism and Recreation in Forested Natura 2000 Sites. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 67/2009, Vol. 3. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 34. Translated by A.
Golob, proofreading of the English text Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This paper assesses impacts of tourism and recreation on target habitat types and species in two Natura 2000
sites in the Alpine space. The attendants of the workshops, organized in the context of the participative planning
process on the landscape level, have recognized and concluded that negative impacts should, in addition to stricter
supervision of regulations, be alleviated especially by designation of quiet zones, directing of visitors on tracks and
enhancement of the quality of paths in terms of technical improvements and availability of information for visits.
If such measures are ensured, it is possible and meaningful to develop sustainable ecotourism.
Key words: Natura 2000 sites, tourism and recreation, participative planning

1

UVOD

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje posebnih
ohranitvenih območij, ki so na podlagi direktive o
habitatih (1992) v državah članicah Evropske unije
razglašena s ciljem prispevati k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Območja Natura 2000 so namenjena
vzdrževanju ali obnovitvi ugodnega stanja ohranjenosti naravnih habitatov in prostoživečih živalskih
in rastlinskih vrst v interesu Skupnosti, pri čemer je
treba upoštevati gospodarske, družbene in kulturne
potrebe ter regionalne in lokalne značilnosti.
V Sloveniji je določenih 286 območij, ki obsegajo
36 odstotkov površine države, pri čemer prevladujejo
gozdovi in travišča (MOP 2008). Natura 2000 zajema
veliko večino zavarovanih območij, kot so Triglavski
narodni park, regijski in krajinski parki ter rezervati
in naravni spomeniki, ki zavzemajo četrtino skupne
površine območij Natura 2000.
V skladu s pravnim redom EU je treba na območjih Natura 2000 preprečiti slabšanje stanja naravnih
GozdV 67 (2009) 3

habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje občutljivih vrst, za katere so bila območja določena. Taka
območja že zdaj obiskuje veliko ljudi, ob večanju
pomena turizma, povezanega z naravo, pa je pričakovati, da bo v prihodnosti obisk še večji, z njim pa
tudi njegovi potencialni negativni vplivi na naravo.
COLE (2004), npr., ugotavlja, da je razmerje med
pogostnostjo obiska in intenzivnostjo negativnega
vpliva asimptotično oziroma, da je ob majhnem
obisku negativni vpliv skoraj zanemarljiv, potem
pa se naglo veča in doseže neko največjo vrednost.
Negativni učinki so lahko večkrat dolgoročni oziroma so njihove negativne posledice vidne še dolgo
potem, ko je dejanski pritisk na naravo zmanjšan
ali ustavljen.
mag. A. G., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
2
B. P., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
1
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Negativni vpliv rekreacijske in turistične rabe na
varovana območja je mogoče preprečevati v postopkih
presoje vplivov na naravo, trajnostno rekreacijsko
rabo pa je mogoče doseči v načrtovalskih postopkih, ki
so zlasti učinkoviti takrat, kadar je v njih poleg lastnikov zemljišč vključen širši krog uporabnikov prostora
oziroma interesnih skupin (KOVAČ, 2004). Pri tem
pa je pomembno, da upravljavski načrti temeljijo na
podatkih o obiskovalcih (WATSON et al., 2000), ki
jih je treba pridobiti z ustreznim opazovanjem. Poleg
števila obiskovalcev je treba ugotoviti tudi njihovo
časovno in prostorsko porazdelitev v zavarovanih
območjih (CESSFORD in MUHAR, 2003).
Območja Natura 2000 so v alpskem prostoru
precej obiskana, zato je smiselno in treba raziskati,
kakšen je lahko negativni vpliv turizma na taka
območja, kako ga je mogoče ublažiti in ali je mogoče
ob ustreznih ukrepih, ki temeljijo na načrtovalskem
pristopu, taka območja tudi razvijati za rekreacijsko
in turistično rabo. V okviru mednarodnega projekta
AlpNaTour (Interreg IIIB) smo ob uporabi ustreznih
metod poskušali ugotoviti morebitne pritiske turizma
in rekreacije na izbrana območja Natura 2000, hkrati
pa najti način za omilitev takih pritiskov v okviru
ustreznega načina načrtovanja, v katerega naj bi bila v
kar največji meri vključena javnost oziroma interesne
skupine in lastniki zemljišč. V takšnem sodelovalnem
procesu načrtovanja naj bi se ob ustreznih ukrepih
pokazale tudi možnosti za vključevanje območij
Natura 2000 v razvojne perspektive trajnostnega
turizma oziroma ekoturizma (DENMAN et al.,
2001, GOLOB in POLANŠEK, 2006).

2

METODA DELA

2.1 Splošna ocena morebitnih pritiskov
Splošna ocena morebitnih pritiskov je bila na
ravni vse Slovenije opravljena na podlagi analize občutljivosti vrst in habitatnih tipov Natura
2000 (GOLOB in SKUDNIK, 2007) ter znanih
rekreacijskih in turističnih dejavnosti, ki so bile
ugotovljene ob pregledu ponudb turističnih agencij
na spletu. Upoštevana je bila tudi visoka raven
tolerance obiskovalcev do srečanj z medvedom
(SIMONIČ, 1998).

2.2 Izbira testnih območij
Za oceno pritiska obiskovalcev na območja Natura
2000 ter za izdelavo osnutkov načrta upravljanja
območij Natura 2000 sta bili izbrani dve testni
območji, in sicer območje Peca - Olševa (4.750
ha) ter območje Lovrenških jezer (2.950 ha). Pri
izbiri je bilo pomembno: lokacija območja (alpski
prostor), prisotnost vrst in habitatnih tipov Natura
2000, ki so značilni za alpsko biogeografsko regijo,
ter tipična turistično rekreativna raba območij.
Za območje Peca - Olševa je značilno, da je bolj
odmaknjeno in da so redni obiskovalci predvsem
lokalni prebivalci, medtem ko pohodniki prihajajo
tudi iz bolj oddaljenih regij. Na drugi strani je
območje Lovrenških jezer naravni spomenik, ki
leži v neposredni bližini smučarskega centra Rogla,
kjer je velika koncentracija obiskovalcev pozimi
in tudi poleti.

Slika 1: Lokaciji testnih
območij
Figure 1: Location of
test sites
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2.3 Ocena pritiskov turizma in rekreacije
in mnenje obiskovalcev
Za oceno pritiskov je bilo treba pridobiti podatke
o stanju glede naravnih razmer in obstoječe rabe
analiziranih območij, določiti vrste in habitatne
tipe Natura 2000 in oceniti njihovo občutljivost za
motnje, na koncu pa ugotoviti še obseg in dinamiko
motenj z oceno obiska.
Podatki o stanju na izbranih testnih območjih
so bili pridobljeni iz obstoječih načrtov gozdnogospodarskih enot, prostorskih načrtov ter podatkov
o območjih Natura 2000.
Vrste in habitatni tipi so bili povzeti iz uredbe o
območjih Natura 2000 (2004), njihova ranljivost pa
je bila pri vrstah ocenjena iz priročnika (GOLOB
in SKUDNIK, 2007). Pri habitatnih tipih pa smo
opazovali sledi hoje oziroma poteptane ali drugače
degradirane površine zaradi obiska.
Z določitvijo vseh vrst Natura 2000 na obeh
območjih so bile prepoznane najobčutljivejše vrste,
na katere lahko negativno učinkujejo turistične in
rekreacijske dejavnosti. Take so zlasti koconoge
kure, in sicer belka (Lagopus mutus helveticus), divji
petelin (Tetrao urogallus), ruševec (Tetrao tetrix) in
gozdni jereb (Bonasa bonasia). Druge vrste, ki se še
pojavljajo na testnih območjih, vendar nanje turistične in rekreacijske dejavnosti ne vplivajo v tolikšni
meri, pa so koconogi čuk (Aegolius funereus), črna
žolna (Dryocopus martius), mali skovik (Glaucidium
passerinum), triprsti detel (Picoides tridactylus),
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*3),
alpski kozliček (Rosalia alpina*), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata) ter
Zoisova zvončica (Campanula zoysii).
Na obeh testnih območjih so bili med habitatnimi
tipi Natura 2000, ki bi jih lahko ogrozile zaznane
oblike turizma in rekreacije, razpoznani predvsem
ruševje (4070*), alpinska in subalpinska travišča
na karbonatnih tleh (6150) in silikatnih (6170),
vrstno bogata travišča z volkom – Nardus (6230*),
karbonatna melišča od gorskega do alpinskega pasu
– Thlaspietea rotundifolii (8210) ter med mokrišči
naravna distrofična jezera (3160), aktivna visoka
barja (7110*) in barjanski gozdovi (91D0*).
Obseg motenj oziroma negativnih vplivov obiskovalcev na obravnavana območja je bil ocenjen
na podlagi štetja obiskovalcev (prim. OSANIČ in
Z zvezdico so na tem mestu in v nadaljevanju označene
vrste in habitatni tipi, ki so v pravnem redu EU določeni
kot prednostni.
3
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PIRNAT, 2003) in opazovanja njihovih aktivnosti v
različnih letnih časih. Za štetje, ki je bilo opravljeno
med štirinajstimi vikendi z lepim vremenom prek
vsega leta, so bile na vsakem testnem območju
določene štiri lokacije. Štetje je bilo zabeleženo na
obrazcih, na katere je bilo treba vpisati datum, ime
opazovalca, lokacijo, vreme, smer gibanja obiskovalcev ter za vsako uro štetja število sprehajalcev, tekačev,
kolesarjev, motokrosistov, voznikov motornih sani
in pri štetju ob cesti tudi število avtomobilov.
Dopolnilno je bila zasnovana še anketa (prim.
KALTON in VEHOVAR, 2001), na podlagi katere
smo želeli dobiti podrobnejše podatke o času
zadrževanja obiskovalcev, njihovih aktivnostih v
naravi in odnosu do nje ter o njihovem mnenju
glede upravljanja območij Natura 2000. Podrobnejša
vprašanja v anketi so razvidna iz odgovorov nanje,
ki so predstavljeni v poglavju 3.1.1. Anketiranje
obiskovalcev je bilo opravljeno na tistih števnih
točkah, ki so bile že nekoliko oddaljene od izhodišč
poti, tako da je bilo zagotovljeno, da so vprašani že
imeli vtis o območju. Na terenu so anketiranje na
podlagi podrobnejših navodil in preizkusa opravljale
osebe, ki so štele obiskovalce na točkah. Naključni
izbor anketiranih je bil zagotovljen tako, da je bil
vsakdo, ki je šel mimo števne točke, povabljen, naj
odgovori na anketna vprašanja. Skupaj je bilo izpolnjenih 885 vprašalnikov.

2.4 Izbor načina načrtovanja
Pri izboru najprimernejšega načina načrtovanja
na testnih območjih so bili proučeni že obstoječi
načrtovalski postopki, ki bi bili lahko uporabni za
načrtovanje trajnostnega turizma v Natura 2000
območjih. Kot je razvidno iz slike 2, je v pravnem redu
Republike Slovenije za to na voljo več možnosti.
Ena med njimi bi bila uporaba gozdnogospodarskih načrtov, ki jih je za ohranjanje ugodnega stanja
gozdnih habitatnih tipov in vrst na območjih Natura
2000 predlagal GOLOB (2003) in so v tem pomenu
dobili potrditev v Programu upravljanja območij
Natura 2000 (BIBIČ, 2007). V pričujočem primeru
se je ta vrsta načrtov zdela manj primerna zato, ker
so na testnih območjih velik del površin zavzemali
negozdni habitatni tipi in ker so bile interesne
skupine za razreševanje vprašanj razvoja turizma
in rekreacije na obravnavanih območjih netipične
za prevladujočo vsebino v teh načrtih.
Druga možnost bi bila naslonitev na načrte
upravljanja zavarovanih območij (ZON), ki so morda
primernejši za urejanje vprašanj razvoja turizma,
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Krajinski upravljavski načrt
Natura 2000 v okviru krajinske zasnove
po 60. členu ZUreP

Slika 2: Vloga krajinskega upravljavskega načrtovalskega procesa, ki povezuje sektorje in interesne skupine
Figure 2: The role of the landscape management planning process connecting sectors and interest groups

saj ima ponavadi turizem zlasti v širših zavarovanih
območjih oziroma parkih pomembno vlogo. Zavarovana območja so v obliki dveh krajinskih parkov, in
sicer Topla in Lovrenška jezera, zavzemala le manjše
površine testnih oziroma območij Natura 2000, zato
te možnosti ni bilo mogoče uporabiti za celotna testna
območja. V prihodnje lahko v skladu z Resolucijo o
nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012
pričakujemo, da bo ustanovljen regijski park Pohorje
in se bodo lahko vprašanja turizma in rekreacije
reševala v načrtu upravljanja tega parka.
Zaradi pomanjkljivosti prvih dveh je bil uporabljen načrtovalski postopek krajinskih zasnov, s
katerimi naj bi se po predpisih o urejanju prostora,
ki so veljali v času izvedbe raziskave, določala strategija prostorskega razvoja krajine ter usklajevale
dejavnosti v prostoru. Krajinske zasnove so bile po
teh predpisih predvidene za območja navzkrižnih
interesov glede rabe prostora oziroma za območja,
ki so posebno pomembna za ohranjanje narave. V
skladu s tezo raziskave, da je mogoče s participativnim sodelovanjem najučinkoviteje usklajevati
navzkrižne interese, in zaradi celovitosti pristopa so
se torej krajinske zasnove zdele najprimernejši pravni
okvir za načrtovalski proces na testnih območjih.
Usmeritve iz krajinskih zasnov, določene z udeležbo
vseh pomembnih interesnih skupin, bi morali upoštevati načrti posameznih sektorjev.
Nadaljnje pomembno metodološko vprašanje
je, kako razumeti proces načrtovanja in kako naj ta
134

poteka. Za razumevanje procesa načrtovanja smo
uporabili krog PDCA (WIKIPEDIA, 2008), ki vodi k
nenehnemu izboljšanju upravljanja s ponavljajočimi
se stopnjami (slika 3): načrtovanje, izvajanje (uresničevanje), preverjanje (spremljanje), prilagajanje
(izboljševanje). V postopku preverjanja se pridobivajo
informacije, ki so podlaga za poročanje na ustrezni
ravni. V tem procesu so udeleženci deležniki oziroma
interesne skupine, ki v procesu dejavno sodelujejo
po naslednjih pravilih (RIDDER et al., 2005):
1. Odprtost
− V procesu naj bi sodelovali vsi, ki jih področje
zadeva (interesne skupine, deležniki).
− Udeleženci v procesu morajo imeti sposobnost
in priložnost, da soodločajo v procesu.
− Proces in njegovo vodenje morata biti transparentna.
2. Varovanje temeljnih vrednot
− Proces mora upoštevati interese in identiteto
različnih deležnikov (interesnih skupin).
− Udeleženci so zavezani, da sodelujejo v procesu,
ni pa jim treba sprejemati odločitev, ki bi ogrožale
njihove temeljne interese.
− Udeleženci lahko prostovoljno zapustijo proces
in se mu prostovoljno priključijo.
3. Hitrost in učinkovitost procesa
− V procesu naj imajo udeleženci občutek, da bodo
nekaj pridobili.
GozdV 67 (2009) 3
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Slika 3: Model načrtovalskega
procesa s sodelovanjem
Figure 3: A model of the
collaborative planning process
(PDCA: 1 – plan, 2 – do, 3
– check, 4 – act)

− Konflikti oziroma nesoglasja naj se odrinejo na
obrobje procesa (posebne skupine), da proces ne
zastane.
4. Dejstva, informacije in rešitve
− Rešitev ni mogoče pridobiti zgolj na podlagi
tehničnih oziroma znanstvenih dejstev, treba je
upoštevati informacije, ki jih v proces prinesejo
udeleženci.
− V procesu naj bi nastalo nekaj alternativnih rešitev,
od katerih naj bi bila pozneje izbrana ena sama.
V procesu je sodelovanje potekalo na podlagi
vnaprej pripravljenih strokovnih izhodišč v okviru
delavnic, ki so bile organizirane s pomočjo lokalnih
skupnosti, na katere so segala testna območja.

3 REZULTATI
3.1 Morebitni negativni vplivi turizma in
rekreacije na območjih Natura 2000
Morebitne konfliktne situacije, ki jim je treba pri
načrtovanju turistične in rekreativne rabe v Sloveniji
nameniti posebno pozornost, so ob upoštevanju vseh,
tudi negozdnih območij Natura 2000, zlasti:
– motorni promet, predvsem pa vožnja z motorji za
motokros in motornimi sanmi zunaj cest lahko
zelo negativno vpliva na občutljive živalske vrste,
posebno gnezdeče ptice, velike zveri in netopirje,
ki so občutljivi za vznemirjanje,
– nabiranje gozdnih sadežev in gob lahko pomembno
zmanjša prehransko osnovo koconogih kur,
– obiskovanje gozda v območjih rjavega medveda
GozdV 67 (2009) 3
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lahko vodi do “neprijetnih srečanj”, zlasti če ljudje
niso dovolj poučeni,
preleti jadralnih padal, balonov in zmajev lahko
vznemirjajo gnezdeče ptice,
plezalci lahko poškodujejo skalne habitate in
nekatere rastlinske vrste (npr. Campanula zoysii)
ter vznemirjajo gnezdeče ptice,
s hojo, kolesarjenjem in jahanjem zunaj urejenih
poti lahko poškodujemo dragocena barja, šotišča,
mokrišča in travišča ter uničimo ogrožene rastlinske vrste,
gibanje okrog gnezdišč in prezimovališč je lahko
uničujoče za posebno občutljive vrste netopirjev
in ptic,
zbiralci lahko občutno zmanjšajo število zanimivih
vrst, zlasti z nabiranjem redkih rastlin, metuljev,
hroščev ali ptičjih jajc, nekatere od vrst pa lahko
občutno motijo tudi fotografi,
tek na smučeh in druga zimsko rekreacijska
dejavnost lahko vznemirjata občutljive živalske
vrste,
s soteskanjem (kanjoning) lahko uničujemo redke
rastlinske vrste (npr. Primula carniolica),
pri ribolovu lahko vznemirjamo občutljivejše
vrste ali poškodujemo habitate,
podzemno (jamsko) živalstvo je občutljivo za
svetlobno onesnaževanje in vznemirjanje, ki je
povezano z obiskom jam,
kopalci lahko poškodujejo obmorske klife ter
njihovo rastlinje,
s sidranjem čolnov se lahko poškodujejo podmorski travniki s pozejdonko.
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Razen zadnjih treh se vse naštete konfliktne
situacije lahko pojavljajo v gozdnem prostoru.

3.2 Ocena negativnih vplivov turizma
in rekreacije na testnih območjih
Natura 2000
Rezultati štetja obiskovalcev na obeh testnih območjih kažejo (slika 4), da jih je bilo veliko več na območju
Lovrenških jezer kot na območju Peca - Olševa in
da čez leto število zelo niha, pri čemer je na obeh
območjih dinamika podobna. Obisk je zelo odvisen
od vremena, sicer pa je bil največji ob koncu poletja
in zgodaj jeseni. Spomladi je bil razmeroma majhen
zaradi debele snežne odeje
Na območju Lovrenških jezer so se pozimi obiskovalci zadrževali predvsem na smučiščih Rogle,
na območje habitata ruševca so se podali le redki.

Na območju Pece je pozimi precej turnih smučarjev, množičen obisk, ki na grafu ni prikazan, je na
vsakoletnem zimskem pohodu na Peco, ki pa je
prostorsko zelo omejen. Na obeh testnih območjih
se v prezimovališčih pojavlja motenje vrst zaradi
nekontrolirane vožnje z motornimi sanmi, vendar
tega z uporabljeno metodo štetja ni bilo mogoče
zaznati.
Na Lovrenških jezerih je bilo ugotovljeno, da v
vegetacijski dobi množičen obisk in hoja zunaj poti
uničujeta manjše površine barij in mokrišč ter travišč
z volkom (Nardus stricta). Obe območji privabljata
nabiralce gozdnih sadežev (borovnic, brusnic, malin
in gob), katerih delež je v primerjavi s celotnim obiskom sicer razmeroma majhen, vendar pa je njihov
vpliv na naravo znaten zlasti zato, ker se gibljejo
po brezpotju. Poleg tega množično odvzemanje
plodov iz narave zmanjšuje prehranske možnosti

Slika 4: Gibanje števila
obiskovalcev na testnih
območjih med letom (obdobje
od avgusta 2005 do avgusta
2006)
Figure 4: Dynamics of the
visitors on the test sites during
the year (period from August
2005 to August 2006)
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Preglednica 1: Porazdelitev obiska po namenu na podlagi podatkov iz ankete
Table 1: Distribution of the purpose of visit on the basis of the questionnaire

Aktivnost / Activity

Peca - Olševa
Lovrenška jezera
postranpostranglavni
glavni
ski
ski
namen/
namen/
namen/
namen/
main
main
second
second
purpose
purpose
purpose
purpose

Sprehod / Walking
16,6 %
Pohod / Trekking
62,5 %
Tek / Jogging
1,1 %
Gorsko kolesarjenje /Mountain biking
2,3 %
Turno smučanje oz. tek na smučeh /Back and cross
country skiing
0,8 %
Plezanje / Climbing
0,6 %
Nabiranje gozdnih sadežev / Forest fruits picking
2,0 %
Ogled znamenitosti / Sightseeing
1,1 %
Obisk koče oz. gostišča / Visit of a lodging house
2,0 %
Drugo (lov, počitnice) / Other (hunting, holidays)
11,0 %
Brez odgovora / No answer
0%
Skupaj / Total
100 %

za koconoge kure. Iz odgovorov na anketo je bilo
mogoče ugotoviti, da kar 20 % vprašanih hodi zunaj
poti, kar je zlasti problematično v spomladanskih
mesecih, ko gnezdijo ptice oziroma koconoge kure.
Na območju Pece in Olševe je neugodno tudi to, da
se največ obiskovalcev pojavlja v jutranjih urah, ko
so ptice najbolj aktivne.
Kar zadeva razloge za obisk testnih območij
(preglednica 1), sta pohod in sprehod daleč najpomembnejši aktivnosti, ki ju je navedlo več kot tri
četrtine obiskovalcev. Zlasti na Lovrenških jezerih
sta glavna razloga za obisk: poleti nabiranje gozdnih
sadežev (3,4 %), pozimi pa tek na smučeh (3,2 %).
Gorsko kolesarjenje postaja pomembna, vendar še
ne zelo razširjena aktivnost, ki jo je kot glavni razlog
navedlo 2 % vprašanih. Presenetljivo malo (manj kot
odstotek) obiskovalcev se zaveda naravnih znamenitosti, kar kaže na potrebo po krepitvi prizadevanj
za ozaveščanje obiskovalcev.
Na območju Peca - Olševa je razmeroma priljubljeno plezanje oziroma alpinizem, ki lahko
ogroža vegetacijo skalnih razpok oziroma Zoisovo
zvončico. Zato kaže tam posebno pozornost nameniti
ozaveščanju plezalcev.
Žal s popisom niso bili zajeti vozniki motorjev
za motokros in motornih sani, čeprav je znano, da
sta na obeh območjih neprimerni dejavnosti dokaj
pogosti.
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Skupaj/Total
postranglavni
ski
namen/
namen/
main
second
purpose
purpose

11,5 % 28,7 %
30,7 % 47,6 %
0,6 % 1,7 %
1,1 % 2,5 %

18,8 %
24,1 %
1,3 %
0,8 %

23,7 %
54,4 %
1,5 %
2,0 %

15,8 %
26,7 %
1,0 %
1,0 %

0,3 % 3,2 %
0,3 % 0,0 %
1,1 % 3,4 %
1,1 % 0,6 %
1,7 % 1,1 %
3,9 % 11,2 %
47,6 %
0%
100 % 100 %

2,3 %
0,0 %
2,5 %
0,6 %
0,4 %
8,7 %
40,6 %
100 %

2,0 %
0,2 %
2,8 %
0,8 %
1,5 %
11,1 %
0%
100 %

1,0 %
0,1 %
1,9 %
0,8 %
0,9 %
6,8 %
44,0 %
100 %

3.3 Načrtovanje rabe in trajnostnega
turizma in rekreacije na testnih
območjih Natura 2000
3.3.1 Mnenja obiskovalcev
Raziskava mnenja obiskovalcev je nedvomno eno
od najpomembnejših vodil za uspešno načrtovanje
turistične in rekreacijske rabe.
Med vprašanimi na testnih območjih jih je
41 % že slišalo za pojem območje Natura 2000,
59 % pa ne. Kar zadeva načrtovanje upravljanja teh
območij, jih je kar 96 % menilo, da je nujno treba
pri pripravi upravljavskih načrtov vključiti tudi
turizem in rekreacijo. Pri tem se je velika večina
(74 %) zavzela za sodelovalni proces načrtovanja
na delavnicah z aktivno udeležbo domačinov,
25 % vprašanih je menilo, da je dovolj pasivna
soudeležba na javnih razgrnitvah in obravnavah,
samo 1 % vprašanih pa je menilo, da soudeležba
ni potrebna. Pri odgovorih na vprašanje, kdo naj
bi najbolje zastopal interes turizma in rekreacije,
je bila na prvem mestu Planinska zveza Slovenije
(547 odgovorov), sledile pa so lokalne skupnosti
(504), Turistična zveza Slovenije (454) in drugi
klubi ter društva (16).
Na vprašanje o viziji razvoja turizma na območjih
je prevladalo mnenje, da je najprimernejši razvoj
kmečkega turizma (53 % odgovorov), vendar pa
je precej vprašanih menilo, da je treba razvijati
tudi kampe (15 %) ter enodnevne avtobusne izlete
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(13 %). Skoraj 70 % vprašanih je menilo, da bi bilo
smiselno organizirati voden turizem po območjih,
čeprav so dobro ocenili označenost poti in znamenitosti. V testnih območjih se anketiranim zdi
narava dobro ohranjena in je kot taka za večino tudi
bistvenega pomena pri izboru lokacije za turizem
in rekreacijo.
V anketni vprašalnik je bilo vključeno tudi
vprašanje o morebitnem plačilu vstopnine za obisk
območja. Presenetljivo je, da le 19 % vprašanih za
obisk območja ne bi hotelo plačati nič oziroma
na vprašanje niso želeli odgovoriti, kar 17 %
bi jih bilo pripravljeno plačati več kot 8 evrov,
večina pa bi plačala od 2 evra do 4 evre. Pri tem
so anketirani pričakovali, da bi bil na tak način
zbrani denar namenjen za urejanje in vzdrževanje poti, parkirišč, počivališč in druge potrebne
infrastrukture.

3.3.2 Proces načrtovanja
Uspešnost načrtovalskega procesa je bila odvisna od
kakovosti vnaprej pripravljenih strokovnih podlag
in od udeležbe ter sodelovanja najpomembnejših
deležnikov in predstavnikov interesnih skupin na
delavnicah. Te so potekale v dveh stopnjah, in sicer
(preglednica 2):
− predstavitvena delavnica z naslovom Turizem
in rekreacija v območjih Natura 2000 (delavnica
1), na kateri so bile ob navzočnosti medijev med
javnimi uslužbenci s področij ohranjanja narave
in gozdarstva ter predstavniki turizma in rekreacije izmenjane temeljne informacije o ciljih in
pravilih, ki veljajo na območjih Natura 2000, ter
predstavljeni problemi, izzivi in priložnosti, ki
nastajajo z razglasitvijo varovanih območij;

− načrtovalski delavnici za vsako od obeh testnih
območij, na katerih so bili na podlagi vnaprej
pripravljenih strokovnih podlag oblikovani cilji in
smernice za trajnostno gospodarjenje z naravnimi
viri ter turistično in rekreacijsko rabo.
Na predstavitveno delavnico niso bili vabljeni
lastniki zemljišč, sicer pa so na njej sodelovali
javni uslužbenci (župani, predstavniki ministrstev in javnih zavodov), strokovnjak iz nevladne
organizacije in v veliki meri tudi predstavniki
turističnih organizacij in organizacij, ki delujejo
na različnih področjih rekreacije (preglednica 2).
Odziv slednjih na povabilo je bil najmanjši na
tretji delavnici, kjer je bil tudi odziv lastnikov
razmeroma majhen, a še vedno zadovoljiv. Pri
tretji delavnici je bilo najbolj kritično, da je
manjkal ključni predstavnik razvoja turizma na
obravnavanem območju.
Strokovne podlage za načrtovalski delavnici so
temeljile na ekološkem coniranju območij (slika 5),
ki je bilo opravljeno na podlagi naravnih razmer ter
stanja in razvojnih teženj v povezavi s habitatnimi
tipi in vrstami na območju.
Za vsako cono je bilo določeno: stanje in
razvojne težnje, cilji ter usmeritve za ohranjanje
habitatov in usmeritve za obiskovanje (slika 6).
Načrtovalski elementi so v pomenu splošnega
krajinskega načrta določeni razmeroma splošno,
saj naj bi bili podrobneje določeni v sektorskih
načrtih, kakršni so načrti za gospodarjenje z
gozdovi.
Na podlagi razprav na delavnicah je bila izdelana
tudi različica načrta za potrebe usmerjanja razvoja
turizma in rekreacije (slika 7), ki naj bi bila namenjena
zlasti lokalnim skupnostim za potrebe urejanja in
načrtovanja razvoja prostora ter organizacijam in

Preglednica 2: Struktura in odziv vabljenih na posamezne delavnice v okviru projekta
Table 2: Structure and response of the invitees to the workshops of the project
Sodelavci
collaborators

javni uslužbenci /
public servants
lastniki / landowners
neodvisni strokovnjaki /
independent experts
predstavniki turizma /
tourism representatives
skupaj / total
138

1. delavnica / workshop 1
2. delavnica / workshop 2
3. delavnica / workshop 3
Črna na Koroškem
Črna na Koroškem
Skomarje
NOV 2005
MAR 2006
JUN 2006
vabljeni prisotni odziv vabljeni prisotni odziv vabljeni prisotni odziv
invited present response invited present response invited present response

12

10

83 %

9

5

56 %

21

10

48 %

0

0

–

27

8

30 %

21

4

19 %

3

1

33 %

2

0

0%

2

0

0%

51

16

31 %

25

12

48 %

38

8

21 %

66

27

41 %

63

25

40 %

82

22

27 %
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Cona 5 – Bukovi gozdovi (490 ha)
Habitatni tipi:
Kisloljubni bukovi gozdovi (Luzulo Fagetum)
Vrste:
bukov kozliček (Morimus funereus), alpski kozliček
(Rosalia alpina), hribski urh (Bombina variegata),
črna žolna (Dryocopus martius), divji petelin (Tetrao
urogallus), gozdni jereb (Bonasa bonasa), koconogi
čuk (Aegolius funereus), mali skovik (Glaucidium
passerinum), ruševec (Tetrao tetrix), triprsti detel
(Picoides tridactylus)
Stanje in razvojne težnje:
Relief: severna in vzhodna pobočja v GGE Ribnica
na Pohorju ter Lovrenc na Pohorju z jarki, pretežni del
GGE Osankarica (pobočni in vrhnji del).
Drevesne vrste: prevladujejo bukev, smreka, gorski
javor, jelka, prisotni tudi macesen, jerebika ter posamično rdeči bor.
Drevesne vrste v podmladku: smreka, bukev, gorski
javor, jelka, jerebika.
Razvojne faze in struktura sestojev: prevladujejo
starejše razvojne faze, predvsem debeljaki in sestoji
v obnovi, pomlajevanje je malopovršinsko, sestoji so
vrzelasti.
Habitatno in odmrlo drevje: razmeroma malo,
navzoča starejša drevesa gorskega javorja.
Vodne razmere: precej stalnih in presihajočih neonesnaženih potokov v strmih jarkih.
Posebne strukturne značilnosti: nekaj manjših jas,
prisotna mravljišča.
Negativni vplivi: občasen hrup na cestah v coni
ob pridobivanju lesa, vznemirjanje pri opravljanju
gozdnogojitvenih del ter nabiranju gob.
Razvojna težnja: dolgoročno bo večji delež gozdov
v mlajših in srednjedobnih razvojnih fazah.
Cilji:
– ohranitev habitatnega tipa v ugodnem stanju z
ustreznim deležem habitatnega drevja in vsaj 50
% deležem bukve ter razmeroma velikim deležem
gorskega javorja (vsaj 5 %),
– ohranitev ugodnega stanja habitatov za prej naštete
vrste – ohranjene skupine bukovih dreves, vsaj 5 m3
odmrlega drevja na ha – posamično in v manjših
skupinah,

– v podmladku vsaj 50 % bukve in 20 % javorja.
Usmeritve za ohranjanje:
– postopno povečevanje deleža bukve (povečan
odstrel divjadi, subvencioniranje zaščite mladovja
pred objedanjem divjadi, plačilo odškodnin zaradi
škod po divjadi),
– ohranjanje odmrlega in habitatnega drevja – povečati
delež duplaric (ZGS to delno že izvaja),
– uravnati stalež divjadi, ki omogoča pomlajevanje
listavcev,
– skupinsko postopno gospodarjenje,
– v gozdnem rezervatu brez ukrepanja.
Usmeritve za obiskovanje:
– vzdrževanje označb za pešpoti in kolesarske poti
(po gozdnih cestah),
– postavitev cestnih zapor na slepih krakih gozdnih
cestah,
– določitev mirnih con za vse aktivnosti v določenem
času,
– nadzor nabiranja gob, gozdnih sadežev in zdravilnih
zelišč – posebno v mirnih conah,
– izobraževanje »uporabnikov« gozdov (gobarjev,
nabiralcev zelišč, nabiralcev gozdnih sadežev),
– izobraževanje lastnikov gozdov,
– pooblastila za nadzor nad nabiranjem gob lastnikom
gozdov,
– izboljšati kontrolo izvajanja predpisov.

Slika 6: Primer načrtovanja za cono bukovih gozdov v okviru predlaganega krajinskega načrta Natura 2000 za
testno območje Lovrenških jezer
Figure 6: Planning elements for the beech forest zone as a part of Natura 2000 landscape plan of the test site Lovrenc
Lakes
GozdV 67 (2009) 3

139

Golob, A., Polanšek, B.: Načrtovanje turizma in rekreacije v gozdnatih območjih Natura 2000

Slika 5: Coniranje testnega območja Lovrenška jezera
Figure 5: Zoning of the test site Lovrenc Lakes

posameznikom, ki se ukvarjajo s turizmom ali pa so
kakor koli povezani s turizmom na obravnavanem
območju.

4

SKLEPI

Turizem in rekreacija sta dejavnosti, ki tudi v
gozdnem prostoru lahko pomembno negativno
vplivata na vrste in habitatne tipe, za katerih
ohranjanje so bila določena območja Natura 2000.
Pri tem je najbolj problematičen motorni promet,
vendar pa je treba urejati oziroma zmanjšati vpliv
tudi drugih rekreacijskih dejavnosti, ki ogrožajo
občutljive vrste in habitatne tipe v območjih
Natura 2000.
Na obravnavanih testnih območjih se je pokazalo,
da sta obisk in s tem pritisk na gorski gozdni prostor
največja pozno poleti in zgodaj jeseni, ko je bilo na
enem območju preštetih skoraj 900 obiskovalcev,
na drugem pa 200. Ti poti uporabljajo zlasti za
sprehode in pohode (tri četrtine je takih), vendar
pa je predvsem zaradi nabiranja gozdnih sadežev in
plezanja tudi zunaj poti veliko gibanja, ki negativno
vpliva na vrste in habitatne tipe.
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Obiskovalci se zavedajo, da mora biti usmerjanje
turizma in rekreacije sestavni del načrtov upravljanja
območij Natura 2000, pri čemer pričakujejo, da
bodo v načrtovalski proces povabljeni predstavniki
interesnih skupin in domačini. Obiskovalci bi se
povečini udeležili vodenih obiskov območja in bili
pripravljeni zanje tudi plačati (2 do 4 evre).
Predstavniki bistvenih interesnih skupin so se
razmeroma dobro odzvali (v povprečju 27- do 41odstotno) na povabilo, naj sodelujejo na delavnici
za pripravo krajinskega načrta za urejanje turizma
in rekreacije ter smernic za ohranjanje ugodnega
stanja v območjih Natura 2000. Ob dobri vnaprejšnji pripravi, ki je temeljila na ekološkem coniranju
območij, so se sodelujoči ne le dobro seznanili s
potrebnimi ukrepi, ampak so pripomogli tudi h
kakovosti načrtovalskih usmeritev. Te naj bi uporabljali pri prostorskem načrtovanju na ravni lokalnih
skupnosti, sektorskem načrtovanju in kot podlaga
za izvedbene projekte, ki so potrebni za izboljšanje
rekreacijske in turistične infrastrukture na območjih
glede zmanjšanja škodljivih vplivov obiskovalcev in
kakovosti dojemanja narave.
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Cona 6 – Smrekovi gozdovi naravnega
rezervata in varovalni gozdovi
Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov
9410 Acidofilni smrekovi gozdovi gorskega do
alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea), 9180* TilioAcerion gozdovi na pobočjih in grušču (majhne
površine), pa tudi habitatov hribskega urha (Bombina variegata) in ptic: divjega petelina (Tetrao
urogallus), ruševca (Tetrao tetrix), koconogega
čuka (Aegolius funereus), triprstega detla (Picoides
tridactylus) in črne žolne (Dryocopus martius) na
površini 270 ha.
Potencialni konflikti in izzivi: V coni so razmeroma intenzivne različne rekreacijske aktivnosti, kot sta sprehajanje in pohodništvo, vožnja z
gorskimi kolesi in vožnja motornimi sanmi. Sicer
so v coni razširjene tudi tradicionalne sezonske
aktivnosti, kot so nabiranje gob, jagodičevja in
zdravilnih rastlin.
Predlagani ukrepi za urejanje obiska in njihova sprejemljivost: Potrebni so dodatni dobro
zasnovani znaki za usmerjanje obiskovalcev
na poteh. Te bi morale biti izboljšane za hojo v
mokrih razmerah, kar bi preprečevalo njihovo
pričujoče širjenje, ko se obiskovalci izogibajo blatu
ob robu poti (glej sliko). Obstoječe smučarske
tekaške proge bi bilo treba preveriti glede vpliva
na vrste in jih po potrebi preusmeriti, da bi se
vpliv zmanjšal, kolikor je mogoče, poleg tega pa
bi jih kazalo v letnem času usposobiti za vožnjo z
gorskimi kolesi. Vožnjo z motornimi sanmi bi bilo
treba preusmeriti na posebej določen poligon v
okviru smučišča. Za ureditev obiska bi bilo treba
pripraviti ustrezen izvedbeni načrt, ki bi temeljil
na teh smernicah.

Obiskovalce bi bilo treba bolje informirati
in podučiti o standardih obnašanja v naravnem
okolju s pomočjo tabel in brošur. Nadzor uredbe,
ki omejuje nabiranje gob, bi bilo treba izboljšati
tudi z vključitvijo lastnikov zemljišč.
Sektorski ukrepi: Brez ukrepanja v gozdnem
rezervatu, v območju varovalnih gozdov pa naj
se izvajajo le ukrepi, potrebni za krepitev stabilne
strukture gozdov.

Slika 7: Načrtovanje ukrepov za ureditev turističnih in rekreacijskih aktivnosti v coni smrekovih gozdov naravnega
rezervata in varovalnih gozdov v okviru predlaganega krajinskega načrta Natura 2000 za testno območje Lovrenških
jezer
Figure 7: Planning measures for arrangement of touristic and recreational activities in the zone of the natural reserve
and protective spruce forests as a part of Natura 2000 landscape plan of the test site Lovrenc Lakes

5

POVZETEK

V skladu s habitatno direktivo EU je treba na območjih Natura 2000 preprečiti slabšanje stanja naravnih
habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za
katere so bila območja določena.
Območja Natura 2000 so v alpskem prostoru
precej obiskana, zato je smiselno in treba raziskati,
GozdV 67 (2009) 3

kakšen je negativni vpliv turizma in rekreacije na ta
območja, kako ga je mogoče ublažiti in ali je mogoče
ob ustreznih ohranitvenih ukrepih, ki temeljijo na
načrtovalskem pristopu, ta območja tudi razvijati za
rekreacijsko in turistično rabo. V raziskavi sta bili
izbrani dve testni območji, in sicer območje Peca
-Olševa (4.750 ha) ter območje Lovrenških jezer
(2.950 ha). Prvo je tipično območje slovenskega
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alpskega prostora, ki ga obiskujejo zlasti lokalni
prebivalci in pohodniki, drugo pa je v neposredni
bližini zelo obiskanega smučarskega in turističnega
centra Rogla.
Na analiziranih območjih je ocena pritiskov
temeljila zlasti na identifikaciji občutljivosti vrst
Natura 2000 in habitatnih tipov na motnje, ki jih
povzročajo obiskovalci, ter na obsegu in dinamiki
obiska. Ta je bil ocenjen na podlagi štetja obiskovalcev, opazovanja njihovih aktivnosti v različnih
letnih časih in anketiranja.
Ukrepi za ublažitev pritiska obiskovalcev so bili
določeni v okviru dinamičnega participativnega
načrtovalskega procesa na krajinski ravni, ki je
potekal v nizu delavnic, ki so bile organizirane s
podporo lokalnih skupnosti, na katere so segala
testna območja. Proces je potekal na podlagi vnaprej
pripravljenih in na ekološkem coniranju temelječih
strokovnih izhodiščih.
Rezultati kažejo, da je bil na obravnavanih območjih obisk največji pozno poleti, vendar pa motnje
zaradi obiska trajajo vse leto. Najbolj neugodne so
rekreacijske aktivnosti, ki so povezane z uporabo
motornih vozil, in tiste, ki potekajo zunaj označenih
poti, kot so nabiranje gozdnih sadežev, plezanje in
turno smučanje. Na testnih območij so zaradi takih
aktivnosti najbolj ogrožena mokrišča oziroma barja
ter travišča z volkom (Nardus stricta), med vrstami
pa zlasti koconoge kure.
Delavnic so se s povprečno odzivnostjo od 27- do
41-odstotno udeležili javni uslužbenci s področja
gozdarstva, ohranjanja narave in prostorskega
načrtovanja ter predstavniki interesnih skupin,
vključno z lastniki zemljišč. Ukrepi za ublažitev
negativnega vpliva obiskovalcev na vrste in habitatne tipe Natura 2000, ki so bili dogovorjeni na
delavnicah, so bili zlasti: postavitev novih znakov
in vzdrževanje sistema označb za usmerjanje obiskovalcev na poteh in kolesarjev na gozdnih cestah,
izboljšanje kakovosti poti zlasti za prečenje mokrišč
in težavnejših delov poti, določitev mirnih con za
vse aktivnosti v določenem času, postavitev cestnih
zapor na slepih krakih gozdnih cest, vzpostavitev
boljšega nadzora nad nabiranjem gob, gozdnih
sadežev in zdravilnih zelišč, vključno s pooblaščanjem lastnikov zemljišč, preusmeritev vožnje z
motornimi sanmi na posebej določene poligone v
okviru smučišč, izobraževanje lastnikov, turističnih
vodnikov in uporabnikov gozdov, kot so nabiralci
gob, zelišč in gozdnih sadežev.
Ukrepi naj bi postali sestavni del sektorskih
načrtov, nekatere med njimi pa bi bilo treba pod142

preti z ustreznimi izvedbenimi projekti. Pri tem bi
bilo treba upoštevati, da so lahko območja Natura
2000 tudi priložnost za razvoj ekoturizma, ki bi med
drugim vključeval tudi vodene oglede, za katere
je bilo v okviru raziskave ugotovljeno, da je zanje
precejšnje zanimanje.

6

SUMMARY

In accordance with the Habitats Directive, the EU
member states must take appropriate steps to avoid,
in the Natura 2000 sites, the deterioration of natural
habitats and the habitats of the species as well as
disturbance of the species for which the areas have
been designated.
The Natura 2000 sites in the Alpine space are
relatively well visited. It is therefore important to
find out what is the negative impact of tourism and
recreation on these sites, how it could be mitigated
and if it is possible to develop the sites for tourism
and recreational use, provided that adequate conservation measures based on planning approach are
carried out. Two test sites have been chosen for the
study, Peca - Olševa and Lovrenc Lakes. The first
site is typical for the Slovene Alpine space, mostly
visited by local inhabitants and mountain hikers,
and the latter is in close vicinity of well visited ski
and tourist centre Rogla.
The impact assessment on the analysed sites was
based especially on the identification of sensitivity of
the Natura 2000 species and habitat types to disturbances, caused by visitors, and on the amount and
dynamics of visits. These were assessed on the basis
of counting visitors, observation of their activities
in various seasons and inquiry.
Measures for mitigating pressure of visitors were
defined in the context of a dynamic participative
planning process on landscape level, which was
conducted in a series of workshops, organised with
support of local communities containing the sites.
Draft planning documentation including ecological
zoning, which was prepared in advance by experts,
was used in the process.
Highest numbers of visits of the sites were recorded in the late summer period, but disturbances
caused by visitors persist through the whole year.
The most unfavourable are recreation activities that
depend on the use of motor vehicles as well as those
that are conducted outside marked trails, such as
forest fruits gathering, climbing and back country
skiing. Habitats, most threatened by such activities,
are mires and wetlands as well as grasslands with
GozdV 67 (2009) 3
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Nardus strict; among species, however, grouses are
the most threatened.
Attendants of the workshops, where the responding rate to invitations was 27 to 41 percent, were
public employees dealing with forestry, nature conservation and spatial planning and representatives
of the interest groups, including landowners. The
measures for mitigating negative impacts of visitors
on Natura 2000 species and habitat types, which were
agreed on the workshops, were in particular: setting
up new signs and maintenance of the system of signs
for directing visitors on trails and mountain bikers
on forest roads, improvement of the quality of trails
especially for crossing wetlands and heavier parts of
the trails, establishing quiet zones for all activities
in certain periods of time, setting road barriers on
parts of roads that lead nowhere, setting up better
supervision - with the inclusion of forest owners over mushroom picking and gathering of forest fruits
and medicinal herbs, redirecting of snowmobiles to
specially designated polygons within skiing areas,
education of landowners, tourist guides and forest
users, such as gatherers of mushrooms, herbs and
forest fruits.
The measures should become part of sectoral
plans and some of them should be supported by
relevant operational projects. In this context, it
should be taken into account that Natura 2000 sites
represent a prosperous opportunity for development
of ecotourism, which would include guided tours,
for which the visitors expressed great interest.
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Rastiščne značilnosti kisloljubnih bukovij
Site characteristics of acidophilic beech forests

Mihej URBANČIČ1, Lado KUTNAR2, Milan KOBAL3,
Tomaž KRALJ4, Primož SIMONČIČ5
Izvleček:
Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Kralj, T., Simončič, P.: Rastiščne značilnosti kisloljubnih bukovij. Gozdarski
vestnik 67/2009, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 64. Prevod Breda Misja,
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku so prikazane talne in vegetacijske razmere v kisloljubnih bukovjih na ploskvah sistematične mreže
16 x 16 km in nasploh v Sloveniji. Od petinštiridesetih ploskev te mreže smo jih trinajst uvrstili v rastišča
kisloljubnih bukovij. Med njimi so najpogostejše ploskve zmerno kisloljubnega bukovega gozda s kostanjem
(Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae). Le na nekaj ploskvah smo opredelili kisloljubni bukov gozd z belkasto
bekico (Luzulo albidae-Fagetum) in kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum).
Trinajst reprezentančnih talnih profilov smo po slovenski GIS-klasifikaciji tal razvrstili v tri talne tipe: distrična
kambična tla, izprana tla in psevdoglej, po mednarodni WRB-klasifikaciji pa v štiri referenčne talne skupine:
kambisoli (Cambisols), luvisoli (Luvisols), akrisoli (Acrisols) in planosoli (Planosols). Proučena tla so bila
distrična v celoti ali vsaj v zgornjih delih profilov.
Ključne besede: acidofilni bukov gozd, distrična tla, značilne rastlinske vrste, indikator talnih lastnosti
Abstract:
Urbančič, M., Kutnar, L., Kobal, M., Kralj, T., Simončič, P.: Site Characteristics of Acidophilic Beech Forests.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry) 67/2009, vol. 3. In Slovenian, abstract and summary in
English, quot. Lit. 64. English translation by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article presents soil and vegetation conditions in acidophilic beech forests on the 16 x 16 km systematic net
plots and generally in Slovenia. Thirteen of the forty five plots of this net were determined as the acidophilic
beech sites. The most common are plots with moderately acidophilic beech forest with chestnut (Castaneo
sativae-Fagetum sylvaticae). We determined acidophilic beech forest with white wood-rush (Luzulo albidaeFagetum) and acidophilic beech forest with hard fern (Blechno-Fagetum) on only some plots.
Thirteen representative soil profiles were arranged in three soil types according to the Slovenian GIS soil
classification: dystric cambic soil, Lessiveé soil and Pseudogley; according to the international WRB classification
they were arranged in four reference soil groups: Cambisols, Luvisols, Acrisols and Planosols. The studied soils
were dystric in the whole or at least in the upper part of the profiles.
Key words: acidophilic beech forest, dystric soil, characteristic plant species, soil characteristics indicator

1
1

UVOD

INTRODUCTION

Dakskobler (2008) v Pregledu bukovih rastišč
v Sloveniji navaja naslednje acidofilne združbe:
Blechno-Fagetum (Tüxen et Oberdorfer 1958)
Rives Martinez 1962 (združba bukve in rebrenjače
na zelo kislih tleh), Hieracio rotundati-Fagetum
Košir 1994 (združba bukve in sedmograške škržolice), Castaneo-Fagetum sylvaticae Marinček &
Zupančič (1979) 1995 (= Querco-Luzulo-Fagetum
Marinček & Zupančič 1979, združba bukve in
pravega kostanja) in Luzulo-Fagetum Meusel
1937 (združba bukve in belkaste bekice). Prvi
dve asociaciji spadata v red Quercetalia roboris,
preostali dve pa v zvezo Fagion sylvaticae in podzvezo Luzulo-Fagenion.

Za to skupino združb je značilno pojavljanje
na silikatni matični podlagi. Njihov višinski
razpon je od kolinskega do altimontanskega
pasu (DAKSKOBLER 2008). Zanje navaja tudi
naravovarstveni pomen, saj združbe spadajo v
M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2
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5
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habitatni tip 9110 – bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum znotraj območij Natura 2000 (HABITATNA
DIREKTIVA 1992).
Na trinajstih ploskvah od skupno 45 ploskev 16 x 16-km mreže prevladujejo različne
oblike acidofilnih bukovij (URBANČIČ et al.
2009). Med njimi je bila največkrat evidentirana
združba zmerno kisloljubnega bukovja s kostanjem
(Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae Marinček &
Zupančič (1979), 1995), ki je po analizah (ČARNI
& JARNJAK 2002) tudi sicer površinsko najbolj
zastopana gozdna združba v Sloveniji (poraščala
naj bi 2.695 km2). Po Perku (2007) rastišča acidofilnih bukovih gozdov zavzemajo 17 % celotne
površine gozdov v Sloveniji.
Za ta rastišča so značilna distrična tla, ki so
se večinoma razvila na nekarbonatnih in malo
karbonatnih matičnih podlagah ter jih uvrščamo v
distrične rankerje, distrična rjava (kambična) tla,
izprana tla, rjava opodzoljena tla, podzole idr.
Namen prispevka je prikaz in opis pestrosti
talnih razmer, vegetacijskih ter habitatnih značilnosti kisloljubnih bukovih gozdov na sistematični
(16 x 16 km) mreži in nasploh v Sloveniji.

2
2

METODE

METHODS

2.1 Fitocenološke metode

2.1 Phytocoenological methods
Raziskava vegetacijskih razmer na ploskvah mreže
16 x 16 km je potekala v skladu z dogovorjeno
metodologijo segmenta projekta BioSoil-biodiverziteta (BASTRUP-BIRK et al. 2007, http://
www.icp-forests.org/EPbiodiv.htm). Podrobno je
opisana v prispevku, ki predstavlja celotno mrežo
ploskev 16 x 16 km v Sloveniji (URBANČIČ et
al. 2009).
Poleg popisa vegetacije na na krožnih permanentnih ploskvah (KPP), ki so potekale poleti v
letih 2006 in 2007, smo dodatno opravili analitični
pregled vegetacije v okolici ploskve in še posebno
na kvadrantu mreže 16 x 16 km. Podroben popis
vegetacije je potekal na na krožnih ploskvah z
radijem 11,28 metra (površina 400 m2). Na teh
popisnih površinah smo ocenili stopnjo zastiranja
drevesne, grmovne, zeliščne in mahovne plasti ter
zastiranje vseh plasti vegetacije skupaj in zastiranje
pritalnih plasti (brez dreves). Vrstno sestavo smo
ugotavljali ločeno po petih vertikalnih plasteh
(zeliščna plast, spodnja in zgornja grmovna plast,
spodnja in zgornja drevesna plast). Oceno stopnje
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zastiranja/obilja za posamezne rastlinske vrste smo
izdelali po metodi Barkmana et al. (1964). Kot
nomenklaturni vir za poimenovanje višjih rastlin
smo uporabili Malo floro Slovenije (MARTINČIČ
et al. 2007). Listnate mahove smo poimenovali v
skladu z Martinčičem (2003), hepatike (jetrenjaki
in rogačarji) pa smo poimenovali po Schumackerju
in Váńaju (2005).
Na temelju fitocenološkega popisa in rekognosciranja sestojno-vegetacijskih razmer ter rastiščnih
razmer smo na območju reprezentančnega talnega
profila opredelili potencialno gozdno združbo
(URBANČIČ et al. 2009). Pri tem smo uporabljali različne pregledne fitocenološke vire (npr.
ZORN 1975, SMOLE 1988, MUCINA et al. 1993,
ZUPANČIČ 1999, MARINČEK & ČARNI 2002,
ROBIČ & ACCETTO 2001, ČARNI et al. 2008)
ter mnoga dela, ki obravnavajo vegetacijo posameznih območij ali posamezne gozdne združbe.
Območje reprezentančnega talnega profila smo
opredelili tudi po določilih klasifikacije habitatnih tipov Slovenije (HTS, 2004) (JOGAN et al.
2004), ki je predstavljala prilagoditev palearktične
klasifikacije habitatov-Physis (DEVILLERS &
DEVILLERS-TESCHUREN 1996) našim razmeram. Pri uvrščanju združb smo poleg klasifikacij
uporabljali tudi fitogeografske opredelitve prostora (WRABER 1969, ZUPANČIČ et al. 1987,
ZUPANČIČ & ŽAGAR 1995). Kot osnovo smo
poleg fitogeografskih značilnosti upoštevali tudi
predhodne opredelitve (KUTNAR 2008).
V raziskavi so posebej obravnavana acidofilna
bukovja oz. kisloljubni bukovi gozdovi. Od trinajstih ploskev z acidofilnimi bukovji (URBANČIČ
et al. 2009) jih devet poraščajo oblike zmerno
kisloljubnega/acidofilnega bukovega gozda s
kostanjem (Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae
Marinček & Zupančič (1979), 1995). Poleg teh
smo na dveh ploskvah popisali tudi zmerno
kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico (Luzulo
albidae-Fagetum Meusel 1937) in prav tako na
dveh ploskvah kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo
(Blechno-Fagetum I. Horvat ex Marinček 1970)
(preglednica 1).
Po določilih Klasifikacija habitatnih tipov
Slovenije (JOGAN et al. 2004) smo na podrobnejšem nivoju kisloljubna bukovja uvrstili v dva
habitatna tipa. Rastišča kisloljubnega bukovega
gozda s kostanjem in kisloljubnega bukovega
gozda z rebrenjačo smo uvrstili v habitatni tip
41.1C1 – ilirska kisloljubna bukovja. Rastišča
zmerno kisloljubnega bukovega gozda z belkasto
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Preglednica 1: Slovenska in latinska imena ter kratice (Kr) potencialnih gozdnih rastlinskih združb in njihovih
geografskih variant na območjih reprezentančnih talnih profilov, označenih z delovnimi koordinatami (DK)
ploskev.
Table 1: Slovenian and Latin names and abbreviations (Kr) of the potential forest plant associations and their
geographic variants in the areas of the representative soil profiles marked with working coordinates (DK) of the
plots.

Potencialna rastlinska združba – Potential plant association
Kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo
Blechno-Fagetum
Primorski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum var.geogr. Calamintha grandiflora
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum var.geogr. Anemone trifolia
Preddinarski zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
Castaneo sativae-Fagetum var.geogr. Epimedium alpinum
Predalpski zmerno kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico
Luzulo albidae-Fagetum var.geogr. Cardamine trifolia

bekico pa smo opredelili kot habitatni tip 41.112
– montanska kisloljubna bukovja (URBANČIČ
et al. 2009).

2.2 Pedološke metode
2.2 Pedological methods

Metode terenskih pedoloških del, opravljenih za
talni modul projekta BioSoil, so podrobno opisane v prvem prispevku o talnih in vegetacijskih
razmerah na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži
(URBANČIČ et al. 2009). Na ploskvah smo odvzeli
vzorce tal na dva načina: volumetrični in v raztresenem stanju, kjer ni znana prostornina odvzetega
vzorca. Na izbrani interpretacijski površini oglišča
ploskve smo najprej na petih mestih z okvirjem
(25 cm x 25 cm) odvzeli volumenske vzorce
organskih podhorizontov in z valjasto sondo iz
vnaprej določenih globin tal (0 do 5 cm, 5 do 10
cm, 10 do 20 cm, 20 do 40 cm, 40 do 60 cm, 60 do
80 cm) volumenske vzorce mineralnega dela tal. V
bližini obravnavanega oglišča smo izkopali, opisali
in vzorčili še po en reprezentančni talni profil. Iz
vsake njegove genetske plasti smo odvzeli približno
kilogram vzorca v porušenem (razsutem) stanju, iz
nekaterih pa s Kopeckijevimi valjčki (prostornine
2 cm3, pet ponovitev) tudi volumenske vzorce tal.
Talnim vzorcem smo po priročniku ICP (2006) za
vzorčenje in analizo tal v laboratoriju za gozdno
ekologijo (LGE) Gozdarskega inštituta Slovenije
(GIS) določili mednarodno dogovorjene talne
parametre. V pripravljalnici vzorcev LGE GIS
smo iz vzorcev ročno odstranili živ material (npr.
korenine) in kamenje. Zračno suhe organske

Kr
BF

DK
G6, H6

CsFc

B6, D8

CsFa
CsFe

E4, I2, I4, I5,
J4, J6
H7

LFc

H3, J3

vzorce smo zmleli na velikost delcev < 2 mm.
Zračno suhim vzorcem mineralnega dela tal smo
z ročnim odbiranjem in s presejanjem skozi sito
odstranili delce, večje od 2 mm. Vzorcem smo
določili naslednje lastnosti:
– vsebnost vode v zračno suhih vzorcih glede na
sušenje pri temperaturi 105 °C (gravimetrična
analiza) (ISO 11465:1993);
– sestavo tal (porazdelitev delcev po velikosti
oz. teksturi). Vzorce (le mineralnega dela tal)
smo pripravili z natrijevim pirofosfatom in
analizirali z mokrim sejanjem skozi 63-µm
sito ter nadaljevali s pipetiranjem po Köhnu
(ISO 11277:1998). V primeru večje vsebnosti
organske snovi smo vzorce predhodno obdelali
s 30 % raztopino H2O2. Teksturne razrede smo
določili z ameriškim teksturnim trikotnikom
in slovensko poimenovali po navodilih v Ur.
l. SRS 36/1984;
– navidezno gostoto tal (BD = Bulk Density);
je razmerje med maso posušenega materiala
tal pri 105 °C in prostornino svežega vzorca v
neporušenem stanju (ISO 11272:1998). Določili
smo jo volumenskim talnim vzorcem;
– vsebnost skeleta, ki je bil ločen od fine frakcije
tal med pripravo talnega vzorca. Ostanek,
ki se ni presejal skozi 2-mm sito, smo posušili, stehtali in mu določili prostornino (ISO
11464:1994);
– vrednosti pH v deionizirani vodi (H2O) in v
kalcijevem kloridu (0,01 M raztopina CaCl2).
Merili smo jih v suspenziji tal in tekočine 1: 5,
potenciometrično, s kombinirano pH stekleno
elektrodo (ISO 10390:1994);
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Slika 1: Lega in delovne oznake ploskev v acidofilnih bukovjih
Figure 1: Position and working marks of the plots in the acidophilic beech forests

– vsebnosti karbonatov (CaCO3), s Scheiblerjevim
kalcimetrom (ISO 10693:1995). Določili smo
jih vzorcem mineralnega dela tal z vrednostmi
pH (CaCl2) ≥ 5,5 in organskim vzorcem s pH
(CaCl2) ≥ 6,0;
– vsebnosti celotnega ogljika (Ctot), celotnega
dušika (Ntot) in celotnega žvepla (Stot), s suhim
sežigom in elementno analizo z aparaturo CNS
LECO 2000 (ISO 10694:1995; ISO 13878:1998;
ISO 15178:2000);
– vsebnosti izmenljivih kalcijevih, magnezijevih,
kalijevih, natrijevih, aluminijevih, železovih
in manganovih kationov (Ca2+, Mg2+, K+, Na+,
Al3+, Fe3+, Mn2+) z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (AAS) po ekstrakciji talnih vzorcev
z 0,1 M BaCl2. Koncentracije izmenljivega H+
smo določili računsko iz pH vrednosti ekstrakta vzorca z 0,1 M BaCl2 (ISO 11260:1994;
ÖNORM L 1086-1: 2001);
– vsebnosti z zlatotopko (aqua regia) ekstrahiranih in s spektrometrijo določenih elementov:
Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni,
P, Pb, Zn (ISO 11466:1995, ISO 11047:1998,
ISO 6878:2004). Določili smo jo volumenskim
talnim vzorcem;
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– vsebnosti z oksalatom/oksalno kislino ekstrahiranega in z AAS določenega železa in
aluminija (ISRIC, FAO 1995). Določili smo
jo volumenskim talnim vzorcem.
Računsko smo določili še:
– vsebnosti organskega ogljika (Corg = Ctot - Cmineralni
= Ctot - (CaCO3 x 0,12));
– količine organske snovi (org. snov = Corg x
1,724);
– razmerja med organskim ogljikom in celotnim
dušikom (Corg/Ntot);
– vsote izmenljivih bazičnih kationov (S_B =
vsota Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+);
– vsote izmenljivih kislih kationov (S_A = vsota
Al3+ + Fe3+ + Mn2+ + H+);
– vrednosti kationske izmenjalne kapacitete (KIK
= vsota vseh izmenljivih kationov),
– stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami
(V = (S_B/KIK) x 100 %);
Barve talnih plasti smo določali z Munsellovim
barvnim atlasom.
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REZULTATI IN RAZPRAVA
RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Vegetacijske in značilnosti rastišč
obravnavanih acidofilnih bukovij
3.1 Vegetation characteristics and
characteristics of the studied
acidophilic beech forest sites
Kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum I. Horvat ex Marinček 1970) smo ugotovili
na dveh ploskvah mreže 16 x 16 km, in sicer na
ploskvah G6-Besnica in H6-Jelša (preglednica 1).
Viri so glede pojavljanja te azonalne združbe po
višinskih pasovih bolj ali manj enotni. Pri nas je
združbo opisal in intenzivneje proučeval Marinček
(1970, 1973, 1987). V prvem delu (MARINČEK
1970) je združbo dokumentiral z 38 fitocenološkimi popisi. Nadmorska višina najnižje ležeče
zajete lokacije je na 320 metrih, najvišje ležeča
ploskev pa na 1.170 metrih nadmorske višine.
Zornova (1975) združbo umešča v nekoliko širši
višinski pas, od 200 do 1.300 metrov, medtem
ko Marinček in Čarni (2002) združbi pripisujeta
ožji razpon (od 300 do 900 metrov). Dakskobler
(2008) navaja, da so pogosta rastišča te združbe v
podgorskem in spodnjem gorskem pasu osrednje
Slovenije. Različni viri (npr. ZORN 1975, ROBIČ
& ACCETTO 2001, MARINČEK & ČARNI 2002,
DAKSKOBLER 2008) pripisujejo tudi avtorstvo
imena asociacije različnim raziskovalcem.
Obe ploskvi mreže 16 x 16 km, ki smo ju
popisali, sta v podgorskem pasu (preglednica 2).
V primeru ploskve H6-Jelša je gozdni sestoj tipičen za to združbo in razmeroma dobro ohranjen.
Na tem območju so značilne razgibane reliefne
oblike (strma do položna pobočja prerezana z
globokimi jarki, ki ponekod prehajajo v manjše
izravnane dele) (slika 3). Večji del območja porašča
osnovna oblika bukovega gozda z rebrenjačo
(Blechno-Fagetum typicum), v vlažnih jarkih pa
najdemo obliko z gorsko krpačo (Blechno-Fagetum
oreopteridetosum). Na ploskvi G6-Besnica je sestoj
razmeroma slabo ohranjen, degradiran, prevladuje
panjevski gozd. Čeprav je realna združba precej
odmaknjena od potencialne, na njej najdemo
večino značilnih rastlinskih vrst za kisloljubni
bukov gozd z rebrenjačo. Zaradi bolj prisojnega,
strmega pobočja je to rastišče bolj sušno. V tem
primeru smo opredelili tretjo obliko kisloljubnega
bukovega gozda z rebrenjačo, in sicer z belkasto
bekico (Blechno-Fagetum luzuletosum albidae).
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Bukev (Fagus sylvatica L.) skoraj povsem prevladuje v dobro ohranjenih kisloljubnih bukovih
gozdovih z rebrenjačo, kot je to v primeru ploskve H6-Jelša. Med bukove krošnje se vrivajo
le posamezni gradni (Quercus petraea (Matt.)
Liebl.) in pravi kostanji (Castanea sativa Mill.).
Kisla, dobro preskrbljena tla z vodo ugajajo tudi
smreki (Picea abies (L.) Karst.). V ekstremnejših
sušnih razmerah združbe je konkurenčen tudi
rdeči bor (Pinus sylvestris L.). Primes navadne
breze (Betula pendula Roth), kot je to v primeru
ploskve G6-Besnica, in trepetlike (Populus tremula
L.) kaže na degradacijo tega gozda, kar je posledica
intenzivne sečnje, sečenj na golo, steljarjenja in
podobnih negativnih vplivov.
V grmovni plasti kisloljubnega bukovega gozda
z rebrenjačo poleg pomladka bukve in smreke na
večjih površinah ter sporadično jerebike (Sorbus
aucuparia L.) najdemo le redke grmovne vrste.
V takem gozdu se najpogosteje pojavijo različne
robide (Rubus L.) in navadna krhlika (Frangula
alnus Mill.). Slednje so še posebno razraščene
v odprtih, presvetljenih sestojih na ploskvi G6Besnica. V tem precej spremenjenem sestoju so
tudi druge grmovne vrste, ki so za ohranjene,
senčne sestoje, kot je to primer ploskev H6-Jelša,
bolj neobičajne. Tako smo na ploskvi G6-Besnica
opazili tudi enovratni glog (Crataegus monogyna
Jacq.), drobnico (Pyrus pyraster (L.) Borkh) in
čistilno kozjo češnjo (Rhamnus catharticus L.).
Zaradi ugodnih svetlobnih razmer tod najdemo
tudi podmladek navadnega javorja (Acer pseudoplatanus L.), češnje (Prunus avium L. var. sylvestris
(Kirsch.) Dierb) in navadnega gabra (Carpinus
betulus L.).
V dobro ohranjenih kisloljubnih bukovih
gozdovih z rebrenjačo je razmeroma slabo razvita
zeliščna plast. Raztreseno, ponavadi v manjših
šopih, lahko opazimo rebrenjačo (Blechnum spicant (L.) Roth) (slika 7). Belkasta bekica (Luzula
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm.) se bujneje
razmnoži v presvetljenih gozdovih na prisojnih
legah. Tod od trav raste tudi vijugasta masnica
(Deschampsia flexuosa (L.) Trin.) in v posameznih
šopih gozdna šašulica (Calamagrostis arundinacea
(L.) Roth). Med najpogostejšimi vrstami je tudi
črnica ali borovnica (Vaccinium myrtillus L.). V
zeliščni plasti so tudi orlova praprot (Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn), škrlatnordeča zajčica (Prenanthes purpurea L.), navadna zlata rozga (Solidago
virgaurea L.), različne škržolice (Hieracium sp.),
navadni črnilec (Melampyrum pratense L.), dla149
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kava bekica (Luzula pilosa (L.) Willd.), svilničasti
svišč (Gentiana asclepiadea L.) in navadna zajčja
deteljica (Oxalis acetosella L.). V vlažnih jarkih
sta razraščeni praproti gorska krpača (Thelypteris
limbosperma (Bellardi) Holub) in navadna podborka (Athyrium filix-femina (L.) Roth). Med
značilne vrste kisloljubnega bukovega gozda z
rebrenjačo štejejo tudi mahovne vrste, kot sta
trokrpi mah (Bazzania trilobata (L.) Gray) in beli
mah (Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr.)
(slika 8).
Za drugi dve obravnavani aconalni, edafsko
pogojeni gozdni združbi je značilno, da se pojavljata na kamninah, ki so manj kisle kot tiste, na katerih najdemo kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo
(Blechno-Fagetum I. Horvat ex Marinček 1970).
Zato sta obe združbi poimenovani kot zmerno
kisloljubni bukov gozd. Na devetih ploskvah mreže
16 x 16 km smo popisali zmerno kisloljubni bukov
gozd s kostanjem (Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae Marinček & Zupančič (1979) 1995), medtem
ko smo zmerno kisloljubni bukov gozd z belkasto
bekico (Luzulo albidae-Fagetum Meusel 1937)
evidentirali le na dveh ploskvah. Prvotno sta bili
obe združbi zmerno kisloljubnega bukovja bolj ali
manj enotno obravnavani. Čeprav so talni dejavniki odločilni kompleks, saj je to edafsko pogojena
združba, pa so kmalu spoznali, da tudi nadmorska
višina s pripadajočim podnebjem pomembno
vpliva na njen videz. Tako sta bili opredeljeni dve
združbi ali obliki te prvotne združbe, in sicer t. i.
»nižinska« oblika zmerno kisloljubnega bukovega
gozda (Querco-Luzulo-Fagetum) in “višinska
oblika” (Polygonato verticillati-Luzulo-Fagetum)
(npr. MARINČEK 1987). Razvoj fitocenološke
znanosti, ki je bil na območju Slovenije zelo
intenziven v zadnjih desetletjih, je postopoma
privedel do uveljavitve novega poimenovanja teh
združb, ki je v skladu z mednarodnimi standardi
na tem področju (MARINČEK & ZUPANČIČ
1995). Tako se v nižjih legah, v submontanskem in
spodnjem montanskem pasu v vseh fitogeografskih
območjih pojavlja zmerno kisloljubni bukov gozd
s kostanjem (Castaneo sativae-Fagetum = QuercoLuzulo-Fagetum). Medtem ko se na zmerno kislih
tleh v altimontanskem (ponekod že v montanskem)
pasu predalpskega in alpskega območja pojavlja
zmerno kisloljubni bukov gozd z belkasto bekico
(Luzulo albidae-Fagetum) (DAKSKOBLER 2008).
Zaradi razlikovanja od podobnih združb v širšem
srednjeevropskem prostoru je bila poimenovana
posebna geografska varianta Luzulo-Fagetum var.
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geogr. Cardamine trifolia (Marinček 1983) Marinček & Zupančič 1995 (predalpski altimontanski
zmerno kisloljubni bukov gozd). Sestoje z večjim
deležem jelke uvrščamo v posebno subasociacijo
Luzulo-Fagetum abietetosum = Luzulo-AbietiFagetum (altimontanska združba bukve in jelke
na kislih tleh) (MARINČEK & DAKSKOBLER
1988, DAKSKOBLER 2008).
Ploskvi mreže 16 x 16 km, ki smo ju opredelili
kot zmerno kisloljubni bukov gozd z belkasto
bekico, sta na nadmorskih višinah 910 in 1.318
metrov. Nižinska oblika oz. zmerno kisloljubni
bukov gozd s kostanjem pa je zajet na devetih
ploskvah v nadmorskih višinah od 352 do 676
metrov (preglednici 1 in 2).
Zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem, ki
je bil po določenih merilih (ČARNI & JARNJAK
2002) opredeljen kot površinsko najbolj razširjena
združba v Sloveniji, tudi na ploskvah mreže 16 x
16 km, kaže zelo različno podobo. Zaradi razlik,
ki jih na njenem območju razširjenosti kaže ta
združba, so bile opisane štiri geografske variante
(DAKSKOBLER 2008): var. geogr. Epimedium
alpinum (preddinarsko območje, Dolenjska), var.
geogr. Calamintha grandiflora (submediteransko
območje, Brkini), var. geogr. Hieracium rotundatum (predpanonsko območje) in var. geogr.
Anemone trifolia (predalpsko in predalpskosubmediteransko območje, predvsem Posočje).
Zaradi njene lahke dostopnosti in razširjenosti v
območju intenzivnega človekovega delovanja so
ti gozdovi pogosto degradirani in spremenjeni
bodisi v smrekove monokulture ali pa panjevske
gozdove z obilno primesjo pravega kostanja,
rdečega bora in gradna (MARINČEK & ČARNI
2002). Nekateri od takih sekundarnih gozdov
so opisani kot asociacije, npr. drugotna združba
gradna in navadnega črnilca (Melampyro vulgatiQuercetum petraeae Puncer & Zupančič 1979) in
drugotna združba rdečega bora in okroglolistne
lakote (Galio rotundifolii-Pinetum sylvestris Zupančič & Čarni ex Čarni, Seliškar & Zupančič 1992)
(DAKSKOBLER 2008).
Tudi na rastiščih zmerno kisloljubnega bukovega gozda z belkasto bekico so pogosti drugotni
smrekovi gozdovi (MARINČEK 1987, MARINČEK & ČARNI 2002), ki so uvrščeni v samostojne
asociacije, kot sta npr. Prenantho purpureae-Piceetum Zupančič 1999 in Avenello flexuosae-Piceetum M. Wraber ex Hadač in Hadač et al. 1969
(ZUPANČIČ 1999). Slednjo smo opredelili tudi
na ploskvi J3-Komisija (slika 6).

Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži
Razlikovanje med »nižinsko« in »višinsko«
obliko se jasno kaže v drevesni sestavi. Tako
v nižinskem zmerno kisloljubnem bukovem
gozdu s kostanjem v drevesni plasti poleg bukve
(Fagus sylvatica L.) in kostanja (Castanea sativa
Mill.) pogosto najdemo tudi graden (Quercus
petraea (Matt.) Liebl.) (slika 2). Na razmeroma
kislih tleh je z večjim ali manjšim deležem skoraj
povsod prisotna tudi navadna smreka (Picea
abies (L.) Karst.). Na sušnejših grebenih, kjer so
ponavadi tudi bolj presvetljeni sestoji, je v veliki
meri primešan rdeči bor (Pinus sylvestris L.) in
občasno tudi mali jesen (Fraxinus ornus L.), ki
je nakazovalec toplejših rastiščnih razmer. Precej
pogosto se v bolj posekanih, degradiranih sestojih
pojavljata pionirski vrsti navadna breza (Betula
pendula Roth) in trepetlika (Populus tremula L.).
Posamično ali v manjših skupinah pa najdemo
tudi navadni ali beli gaber (Carpinus betulus L.)
(slika 5), češnjo (Prunus avium L. var. sylvestris
(Kirsch.) Dierb), redkeje tudi lipovec (Tilia
cordata Mill.).
Tudi v tej združbi grmovna plast ni zelo razvita,
čeprav se pojavlja nekoliko več grmovnih vrst kot
v kisloljubnem bukovem gozdu z rebrenjačo. V
teh ohranjenih sestojih poleg podmladka dreves
in omenjenih grmovnih vrst najdemo še nekatere
druge, npr. rdeči dren (Cornus sanguinea L.), enovratni glog (Crataegus monogyna Jacq.) in navadno
lesko (Corylus avellana L.), ki pa se pojavljajo z
manjšo pokrovnostjo.
V teh združbah se pojavljajo podobne značilne
acidofilne vrste kot v kisloljubnem bukovem gozdu
z rebrenjačo, le da manj ekstremne talne razmere
omogočajo uspevanje širšemu krogu rastlin. Poleg
večine značilnih acidofilnih vrst (naštete pri opisu
kisloljubnega bukovega gozda z rebrenjačo) lahko v
zmerno kisloljubnem bukovem gozdu s kostanjem
najdemo tudi vrste s precej širšim ekološkim razponom, ki se lahko pojavljajo na distričnih, evtričnih
in celo na tleh s z večjim deležem karbonatne
komponente, npr. navadna smrdljivka (Aposeris
foetida (L.) Less., gorska rumenka (Galeobdolon
montanum (Pers.) Pers. ex Rchb.), lepljiva kadulja
(Salvia glutinosa L.), podlesna vetrnica (Anemone
nemorosa L.) in še nekatere.
V višinskem zmerno kisloljubnem bukovem
gozdu z belkasto bekico je drevesna sestava
mnogo bolj enolična kot v nižjih predelih. V
manj ugodnih temperaturnih razmerah in z večjo
količino padavin v visokogorju so bukvi pogosteje
primešani iglavci, navadna smreka (Picea abies
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Slika 2: Zmerno kisloljubni bukov gozd s kostanjem
(Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae) je najpogosteje
opredeljena gozdna združba na točkah mreže 16 x 16
km. Na sliki je sestoj iz okolice ploskve H7-Sela pri
Šumberku (foto: L. Kutnar).
Figure 2: Moderately acidophilic beech forest with
chestnut (Castaneo sativae-Fagetum sylvaticae) is the
most often determined forest association on the plots
of the 16 x 16 km net. Presented is the stand from the
H7-Sela pri Šumberku plot surroundings (photo: L.
Kutnar).

Slika 3: Jarkast relief je značilen za kisloljubni bukov
gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum), kot je to
v primeru ploskve H6-Jelša, ki leži vzhodno od
Šmartnega pri Litiji (foto: L. Kutnar).
Figure 3: Groovelike relief is characteristic for the
acidophilic beech forest with hard fern (BlechnoFagetum), as in the case of the H6-Jelša plot, situated
to the east of Šmartno pri Litiji (photo: L. Kutnar).

(L.) Karst.), navadna jelka (Abies alba Miller )
in evropski macesen (Larix decidua Mill.). Posamično je primešan tudi beli ali gorski javor (Acer
pseudoplatanus L.).
V zmerno kisloljubnem bukovem gozdu z
belkasto bekico je grmovna plast slabše razvita
kot v vseh kisloljubnih bukovih gozdovih. V teh
gozdovih sta pogostejši grmovnici malinovje
(Rubus idaeus L.) in srhkostebelna robida (Rubus
151

80

Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži

Slika 4: Na sušnejših grebenskih legah v kisloljubnih
bukovih gozdovih se z večjim deležem pojavlja tudi
rdeči bor (Pinus sylvestris L.) (foto: L. Kutnar).
Figure 4: A larger share of Scots Pine (Pinus sylvestris
L.) is found on more arid ridge positions in acidophilic
beech forests (photo: L. Kutnar).

Slika 6: Potencialna rastišča zmerno kisloljubnih
bukovih gozdov z belkasto bekico (Luzulo albidaeFagetum) pogosto poraščajo drugotni smrekovi
gozdovi, kot je to v primeru ploskve J3-Komisija
na Pohorju, kjer smo opredelili drugotno smrekovo
združbo z vijugasto masnico (Avenello flexuosaePiceetum) (foto: L. Kutnar).
Figure 6: Potential habitats of moderately acidophilic
beech forests with white wood-rush (Luzulo albidaeFagetum) are often covered with secondary spruce forests.
This is the case with the J3-Komisija na Pohorju plot,
where we determined a secondary spruce association
with wavy hair-grass (Avenello flexuosae-Piceetum)
(photo: L. Kutnar).

hirtus W. & K.), ki se najbolj razbohotita po večjih
presvetlitvah.
V zeliščni plasti predvsem na bolj strmih,
prisojnih legah lahko povsem prevladuje gozdna
šašulica (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth),
kateri se v višjih nadmorskih višinah lahko pridruži tudi dlakava šašulica (Calamagrostis villosa
(Chaix ex Vill.) J. F. Gmel.). Poleg različnih aci152

Slika 5: V dovolj odprtih sestojih v nižjih legah, na
nekoliko bolj svežih rastiščih zmerno kisloljubnega
bukovega gozda s kostanjem, lahko navadni gaber
(Carpinus betulus L.) ponekod nadomesti bukev
(Fagus sylvatica L.) (foto: L. Kutnar).
Figure 5: Common hornbeam (Carpinus betulus L.)
can sometimes replace the beech (Fagus sylvatica L.) on
sufficiently open sites on lower positions, in somewhat
fresher sites of moderately acidophilic beech forest with
chestnut (photo: L. Kutnar).

Slika 7: Borovnica (Vaccinium myrtillus L.) in rebrenjača
(Blechnum spicant (L.) Roth) sta značilni rastlini
kisloljubnih bukovih gozdov (foto: L. Kutnar).
Figure 7: Blueberry (Vaccinium myrtillus L.) and hard
fern (Blechnum spicant (L.) Roth) are characteristic
plants of acidophilic beech forests (photo: L. Kutnar).

dofilnih vrst (npr. borovnica, škržolice, bekice, v
ekstremnih razmerah tudi rebrenjača) na boljših
rastiščih v tem zmerno kisloljubnem bukovem
gozdu po širših jarkih in zaravnicah najdemo tudi
ekološko zahtevnejše vrste, kot so Fuchsov grint
(Senecio fuchsii C. C. Gmelin), navadna glistovnica
(Dryopteris filix-mas (L.) Schott), navadni zajčji
lapuh (Mycelis muralis (L.) Dumort.), gomoljasti
gabez (Symphytum tuberosum L.). Zelo pogosto pa
se pojavljajo tudi navadna zajčja deteljica (Oxalis
acetosella L.), škrlatno rdeča zajčica (Prenanthes
purpurea L.) in svilničasti svišč (Gentiana ascle-
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3.2 Značilnosti tlotvornih
dejavnikov in lastnosti tal rastišč
obravnavanih acidofilnih bukovij
3.2 Characteristics of the soil-forming
factors and soil characteristics of the
studied acidophilic beech forest sites

Slika 8: Beli mah (Leucobryum glaucum) je pogosta
vrsta kisloljubnih bukovih gozdov (foto: L. Kutnar).
Figure 8: Large White-moss (Leucobryum glaucum
(Hedw.) Aongstr.) is a species often found in acidophilic
beech forests (photo: L. Kutnar).

Slika 9: Vretenčasti salomonov pečat (Polygonatum
verticillatum) je značilna rastlina zmerno kisloljubnih
bukovih gozdov z belkasto bekico (foto: L. Kutnar).
Figure 9: Whorled Solomon’s-seal (Polygonatum
verticillatum (L.) All.) is a characteristic plant of
moderately acidophilic beech forests with white woodrush (photo: L. Kutnar).

piadea L.). Poseben pečat pa tej združbi dajejo
značilne visokogorske vrste, ki jo jasno ločujejo
od nižinskih zmerno kisloljubnih bukovij. Med
njimi sta pogostejši vretenčasti salomonov pečat
(Polygonatum verticillatum (L.) All.) (slika 9) in
gozdna bekica (Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.),
redkejše pa so tudi platanolistna zlatica (Ranunculus platanifolius L.), navadna planinska ločika
(Cicerbita alpina (L.) Wallr.) in dlakavi lepen
(Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner).

Obravnavanih trinajst ploskev na rastiščih acidofilnih bukovij se pojavlja v nadmorskih višinah od
352 m do 1.318 m (štiri ploskve leže v gričevju,
šest v hribovju, dve v gorovju, ena na planoti), na
nagibih terena od 0 o do 45 o (povprečno 22 o) na
osojnih in prisojnih legah. Prevladuje razgiban,
valovit mikrorelief. Večina ploskev ima za vodo
dobro prepustna, optimalno vlažna, z vodo nikoli
ali redko nasičena tla (izjema so le psevdoglejna
tla ploskve I4-Andraž) z zadostno dostopnostjo
vode za glavne rastlinske vrste. Znamenj poplav
ali podtalnice nismo opazili (preglednica 2).
Na območjih dveh profilov nismo opazili
erozije, na preostalih pa smo ugotovili vodno,
površinsko do brazdasto erozijo neznatne do
srednje jakosti. Na območjih sedmih profilov
ni bilo površinske skalnatosti ali kamnitosti, na
petih je bila ugotovljena površinska kamnitost in
na enem (I5-Čeče) površinska skalnatost in kamnitost. Iz navedenih odstotnih deležev zastiranja
rastlinskih vrst v drevesnem sloju v okolici talnih
profilov je razvidno, da se drevesna vrstna sestava
večine gozdov, v katerih leže profili, zelo razlikuje
od naravne sestave (preglednica 3).
V preglednici 4 so navedene pomembnejše
morfološke lastnosti genetskih plasti reprezentančnih profilov v acidofilnih bukovjih. Vsebinsko so
vezane na mednarodna navodila (FSCC 2005 oz.
KOBAL et al. 2006), ponekod so poenostavljene,
tipe strukturnih agregatov smo povzeli po T.
Prusu (v JAZBEC et al. 1992), uporabljene kratice pa smo večinoma oblikovali po slovenskem
poimenovanju.
V preglednici 4 so prikazane barve talnih
plasti v času opisa profila (pri trenutni vlažnosti). V laboratoriju pa smo dodatno določili
bravo zračno suhim talnim vzorcem. Organski
humusni podhorizonti Oh obravnavanih profilov
so bili črne, zelo temno sive do temno rjave barve.
Humusnoakumulativni horizonti Ah so bili zaradi
večje humoznosti večinoma temno rjavi. Plasti
mineralnega dela tal pod njimi so bile večinoma
različnih odtenkov rjave barve, našli pa smo tudi
plasti olivne (profil I2), rumene (profil H6) in
rdeče barve (profil H7). Iz tega je razvidno, da je
153
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Preglednica 2: Geomorfološke in vodne lastnosti rastišč ploskev
Table 2: Geomorphologic and hydrologic characteristics of plot sites

DK Kraj
B6
D8
E4
G6
H3
H6
H7
I2
I4
I5
J3
J4
J6

EL (m) SG (o) SO

Baske
Smolovec
Ljubno
Besnica
Kavšak
Jelša
Sela
Gortina
Andraž
Čeče
Komisija
Pogorelec
Sevnica

500
676
529
551
910
355
557
628
383
595
1318
367
352

25
15
0
35
30
20
20
45
12
22
13
30
15

NW
SW
0
E
SSW
E
W
E
W
SE
S
NW
NE

MR

TP

SF

Planota
Gričevje
Gričevje
Hribovje
Gorovje
Hribovje
Hribovje
Hribovje
Gričevje
Hribovje
Gorovje
Gričevje
Hribovje

MS
UP
CR
MS
MS
UP
UP
MS
MS
MS
MS
MS
MS

SS
VS
SS
VV
CC
CC
SS
SS
SC
CS
SS
SC
CC

MF DC AW ID
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

W
W
W
W
W
W
W
W
I
W
W
W
W

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R
W
R
W
W
W
W
W
S
W
W
R
W

ED

FL GW

M
M
N
M
M
M
S
M
S
S
S
M
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Legenda (oznake so povzete po FSCC 2005): delovne koordinate ploskev (DK), njihova krajevna imena,
nadmorske višine (EL), nagibi terena (SG), ekspozicija (SO), makrorelief (MR), lega terena (TP: CR = vrh
grebena, UP = zg. del pobočja, MS = srednji del pobočja), razredi vertikalne in horizontalne oblike pobočij
(SF: S = premo, C = vbočeno,V = izbočeno), oblika mikroreliefa (MF: 1 = raven, 2 = valovit, 3 = gladek),
prepustnost njihovih tal za vodo (DC: W = dobro prepustna, optimalno vlažna, I = slabše prepustna), dostopnost
vode za glavne rastlinske vrste (AW: 2 = zadostna), nasičenost tal z vodo (ID: W = nikoli nasičena, R = redko
nasičena (nekaj dni v posameznem letu), S = nasičena za kratka obdobja v večini let (do 30 dni)), površinski
vodni tokovi (ED: N = voda niti ne priteka niti ne odteka na rastišče, S = voda počasi odteka, M = zmerno
deroč odtok), poplave (FL: N = ni poplav), podtalnica (GW: N = ni bila opažena).

bolj eksaktno uporabljati poimenovanje distrična
kambična tla kot distrična rjava tla, saj vsa tla, ki
jih uvrščamo v ta talni tip, ponekod ali v celoti
nimajo kambičnega horizonta Bv rjave barve.
Plastem profilov smo z Munsellovim barvnim
atlasom ugotovili naslednje barve:

Skeletnost obravnavanih tal je bila majhna do
srednja. Praviloma se je povečevala z globino,
izjema so bila dvoslojna tla (z nanesenim zgornjim slojem) profila H3 in izprana tla profila J6
(preglednica 4). Organski humusni podhorizonti
Oh so imeli praviloma mrvičasto (oz. prašnato)

Oznaka

Barva po Munsellu 7,5YR 4/3

rjava

10YR 4/4 temno rumenkasto rjava

5Y 4/3

olivna

7,5YR 4/4

rjava

10YR 4/5 temno rumenkasto rjava

5Y 5/2

olivno siva

7,5YR 4/6

izrazito rjava

10YR 5/3 rjava

5Y 5/3

olivna

7,5YR 5/4

rjava

10YR 5/4 rumenkasto rjava

5Y6/3

svetlo olivna

7,5YR 5/6

izrazito rjava

10YR 5/5 rumenkasto rjava

2,5YR 4/4

rdečkasto rjava

10YR 2/1

črna

10YR 5/6 rumenkasto rjava

5YR 4/5

rumenkasto rdeča

10YR 3/1

zelo temno siva

10YR 5/8 rumenkasto rjava

5YR 4/6

rumenkasto rdeča

10YR 3/2

zelo temno sivkasto 10YR 6/1 siva – svetlo siva
rjava

7,5YR 3/1

zelo temno siva

10YR 3/3

temno rjava

7,5YR 3/2

temno rjava

10YR 3/4

temno rumenkasto 10YR 6/5 rjavkasto rumena - svetlo
rumeno rjava
rjava

7,5YR 3/3

temno rjava

10YR 4/3

temno rjava - rjava 10YR 6/6 rjavkasto rumena
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Preglednica 3: Značilnosti erozije, skalnatosti, kamnitosti in vegetacije na območjih profilov
Table 3: Erosion, rockiness, stoniness and vegetation characteristics in the profile areas

DK
B6
D8
E4

ER
WS; > 50 %; M; A
WS; 0–5 %;S; A
N

RO / CSF
0 / 0–2 % ; 0/6–20cm
0/0 ; 0/0
0/0 ; 0/0

G6

0 / 2 % ; 0/2–6cm

H6
H7
I2
I4
I5

WS; 30 %; M;
A+R
WS + WR; 10–25
%; M; A
WS; 0–5 %; S; A
N
WS; 5–10 %; M; A
WS; 0–5 %; S; A
WS; 5–10 %; M; A

J3
J4
J6

WS; 0–5 %; S; A
WS; 0–5 %; S; A
WS; 5–10 %; S; A

H3

0 / 0–2 % ; 0/6–20cm
0/0 ; 0/0
0 / 0–2 %; 0/2–6cm
0 / 2–5 %; 0/6–20cm
0/0 ; 0/0
2–5 % / 2–5 % ;
5–20 m/6–20 cm
0/0 ; 0/0
0/0 ; 0/0
0/0 ; 0/0

Vegetacija: % delež
ko 55 %, b ga 40 %, jer 1 %, lsk 4 %
bu 95 %, gr 5 %
sm 15%, ko 40%, tr 10%, bu 20%,
bz 15%
g ja 25 %, č jš 5 %, ko 60 %, b ga 5
%, bu 5 %
sm 85 %, ma 5 %, bu 5 %, bz 5 %

HI
VE
VS
VM

bu 50 %, sm 30 %, r bo 20 %
sm 85 %, bu 14 %, ko 1 %
sm 80 %, bu 15 %, ko 5 %
bu 50 %, gr 5 %, sm 35 %, r bo 10 %
sm 50 %, b ga 50 %

VM
VM
VM
VM
VE

sm 100 %
sm 95 %, čš 3 %, bz 2%
bu 80 %, sm 18 %, ko 2 %

VE
VE
VM

VM
VE

Legenda: delovne koordinate ploskev (DK), erozija (ER; vrsta: N = erozija ni opažena, W = vodna erozija:
WS = površinska erozija, WR = brazdasta, WG = jarkasta erozija; % delež prizadete površine; stopnja: S =
neznatna, M = srednja; aktivnost: A = aktivna sedaj, R = aktivna v nedavni preteklosti (prejšnjih 50 do 100
let)), odstotni delež pokritosti površine, ki ga zavzema površinska skalnatost (RO) in/ali kamnitost (CSF) ter
povprečna razdalja med skalami (v m) in/ali velikost kamenja (v cm), Vegetacija: odstotni delež zastiranja
rastlinskih vrst v drevesnem sloju v okolici talnega profila (b ga = Carpinus betulus, bu = Fagus sylvatica, bz
= Betula pendula, č jš = Alnus glutinosa, čš = Prunus avium, g ja = Acer pseudoplatanus, gr = Quercus petraea,
jer = Sorbus aria, ko = Castanea sativa, lsk = Corylus avellana, ma = Larix decidua, r bo = Pinus sylvestris,
sm = Picea abies, tr = Populus tremula), človekov vpliv (HI: VS = vegetacija je le malo motena, VM = srednje
motena, VE = zelo motena).

strukturo in sipko konsistenco, prevladovali so
delci premerov manj kot 1mm (preglednica 4).
Humozni površinski mineralni Ah horizonti so
imeli večinoma drobno grudičasto strukturo in
lahko drobljivo konsistenco ter razmeroma majhno
globino (večinoma so bili ohrični). V mineralnih
talnih plasteh pod njimi pa smo ugotovili precej
različne strukture in konsistence. Prevladovale
so plasti z oreškasto strukturo in drobljivo konsistenco, precej plasti je imelo grudičasto ali
poliedrično strukturo ter lomljivo ali lepljivo
konsistenco, iluvialna glinasta horizonta Bt profila
I4 in Bt,g psevoglejnega profila H7 sta bila masivna
(nestrukturna) in plastična, zelo skeletna plast CBv
profila H6 pa je bila brezstrukturna.
Pri večini profilov smo opazili prisotnost hif gliv
in talne favne. Hife gliv so večinoma prevladovale v
tleh, poraščenih z drugotnimi smrekovimi gozdovi
( profili H3, H7, J3). Aktivnost deževnikov smo
opazili v tleh z evtričnim podtaljem (profila I2,
I4), pa tudi v zelo distričnih tleh profilov G6, J3.

Prekoreninjenost tal profilov je bila praviloma
dobra, njihova fiziološka globina se je večinoma
ujemala z globino tal profila. Izjema sta bila
profil H7 (zaradi glinastega, masivnega, zbitega
podtalja) in profil J4 (zaradi zelo skeletnega,
stisnjenega podtalja). Število tanjših koreninic
se je z globino tal praviloma hitreje zmanjševalo
kot število debelejših korenin.
Od skupno trinajstih obravnavanih prifilov
smo v plasteh treh profilov opazili konkrecije
in/ali prevleke manganovih oksidov, v plasteh treh
humusne lise, v plasteh štirih smo našli delce oglja,
ki nakazujejo nekdanje požare ali oglarjenje, pri
psevdoglejnih tleh profila I4 pa so v eluvialnem
horizontu Eg in iluvialnem Bt,g oksidacijske pege
in lise pretežno rjaste barve zavzemale 10 % do
25 % delež.
Tla profilov rastišč kisloljubnega bukovega
gozda z rebrenjačo (Blechno-Fagetum, ploskvi
G6, H6) so bila uvrščena v distrična kambična tla
na skrilavih glinavcih in peščenjakih. Pod plastjo
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opada (Ol) in pod fermentacijskim organskim
podhorizontom (Of ) so imela tla profila G6, ki je
bil izkopan v listnatem gozdu, 2 do 4 cm globok,
ohrični humusnoakumulacijski horizont (Ah), tla
profila H6 (v pretežno smrekovem gozdu) pa 4 do
6 cm debel organski humusni podhorizont (Oh).
Imela so tudi folični organski horizont (debelejši
od 10 cm – zato imajo WRB (2006) kvalifikator
Folic) ter humusno obliko Mor (surovi humus). Pod
temi plastmi so imela ta tla razvit srednje globok
do globok, ilovnat, distrični kambični horizont
(Bv). Zanj so značilne zelo majhne kationske
izmenjalne kapacitete (KIK), zelo nizke stopnje
nasičenosti z bazami (V) in zelo kisle reakcije
(vrednosti pH(CaCl2) pod 4,5) (preglednica 5,
sliki 14 in 15).
Tla profilov rastišč zmerno kisloljubnega
bukovega gozda z belkasto bekico (Luzulo albidaeFagetum) so bila uvrščena v distrična kambična
tla (ploskev J3) in v izprana tla (H3). Obe območji
profilov sta bili zasmrečeni. Tla obeh profilov so
imela humusno obliko Mor (surovi humus) in
tenak, ohrični horizont A. Distrični kambisol (J3)
je imel v mineralnem delu tal zelo majhne reak-

cije KIK, zelo nizke V in zelo kisle reakcije. Tudi
izprana tla (H3) so imela v zgornjem, nanesenem
sloju podobne (distrične) lastnosti, v spodnjem,
avtohtonem, pa so bila evtrična, z visokimi stopnjami nasičenosti z bazami.
Združba bukve in pravega kostanja se pojavlja
pretežno v podgorskem pasu na nadmorskih
višinah od 100 do 700 (900) metrov. Uspeva na
zelo različnih kamninah: prevladujejo peščenjaki,
laporji in skrilavci različnih starosti. Med talnimi
oblikami so pretežno srednje globoka do globoka
zelo skeletna tla (povzeto po MARINČEK &
ČARNI 2002). V rastišča zmerno kisloljubnega
bukovega gozda s kostanjem (Castaneo-Fagetum)
smo uvrstili tla devetih profilov. Tla petih (B6, D8,
E4, I2, I5) so bila razvrščena v talni tip distrični
kambisol (I2 je imel v plasteh Ah in CB evtrične
lastnosti), treh (H7, J4, J6) v izprana tla (vsa so
imela spodnje Bt/C plasti evtrične) in enega (I4) v
psevdoglej. Psevdoglejna tla so imela distričen le
eluvialen horizont E (V = 24 %), preostale plasti
so bile evtrične (z V > 60 %).

Slika 10: Variabilnost vsebnosti organskega ogljika med vzorci mineralnega dela tal, odvzetih na petih mestih
iz plasti z vnaprej določenimi globinami (M05 = plast iz globine 0–5 cm, M51 = 5–10 cm, M12 = 10–20 cm,
M24 = 20–40 cm, M46 = 40–60 cm, M68 = 60–80 cm) na ploskvi G6-Besnica
Figure 10: Variability of organic carbon content in mineral soil part samples, taken on five spots from layers with
fixed depths (M05 = layer from the depth 0–5 cm, M51 = 5–10 cm, M12 = 10–20 cm, M24 = 20–40 cm, M46 =
40–60 cm, M68 = 60–80 cm) on the plot G6-Besnica
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Slika 11: Variabilnost kationskih izmenjalnih kapacitet talnih vzorcev iz plasti z vnaprej določenimi globinami
na ploskvi G6-Besnica
Figure 11: Variability of cationic exchange capacities of soil samples layers with fixed depths on the
G6-Besnica plot

Slika 12: Variabilnost stopenj nasičenosti talnih vzorcev z bazičnimi kationi iz plasti z vnaprej določenimi
globinami na ploskvi G6-Besnica
Figure 12: Variability of saturation grades of soil samples with basic cations from the layer with fixed depths on
the G6-Besnica plot

157

86

Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži

Preglednica 4: Morfološke lastnosti genetskih plasti reprezentančnih profilov v acidofilnih bukovjih
Table 4: Morphologic properties of representative profiles genetic layers in acidophilic beech forests

DK

HORIZ

B6
B6
B6
B6
B6
B6
B6
B6
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4
G6
G6
G6
G6
G6
G6
G6
H3
H3
H3
H3
H3
H3
H3
H3
H6
H6
H6
H6
H6

Ol
Of
Ah
ApBv
2AbBv
2Bv1
2Bv2
2Bv3C
Ol,f
Of
Oh
Ah
Bv1
Bv2/C
CB
Ol
Of
Oh
Ah
B v1/E
B v2
B v3
CBv
Ol
Of
Ah1/Oh
Ah2
B v1
B v2/C
CB
Ol
Of
Oh
Ah
E
Bt/C
2Bv1
2Bv2C
Ol
Of
O h1
O h2/A h
B v1
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GLOBINA
(cm)
4/5–2/4
2/4-0
0–4/8
4/8–14/16
14/16–23/27
23/27–63
63–91
91 + 131
5/8–2/3
2/3–1
1–0
0–1/3
1/3–8/12
(8/12–34
35 + 75
4/3–3/2
3/2–1/0
1/0–0
0–3/5
3/5–10/15
10/15–40
40–85
85 + 100
3/5–2/1
2/1–0
0–0/2
0/2–2/4
2/4–29
29–49
49 + 82
8–7
7–3
3–0
0–2
0/3–23
23–78
78–117
117 + 130
12/10–9/7
9/7–4/6
4/6–0
˝–0
0–13/26

MEJA

VLA

BARVA

SKELET

o; v
o; v
o; v
o; v
j; v
p; r
p; r

mo
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
vl
vl
vl
vl
vl
vl
vl
vl
vl
vl
sv
sv
vl
vl
vl
sv
sv
sv
sv/vl
sv/vl
sv/vl
sv/vl
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
su
sv
sv
sv
sv

10YR 3/4
10YR 4/4
10YR 3-4/4
10YR 4-5/4
10YR 5/5
10YR 5/6
10YR 2/1
10YR 3/3
10YR 5/5
10YR 6/5
10YR 5/6

10YR 3/1-2
10YR 4/3
10YR 4/4
10YR 5/6
10YR 5/6
10YR 5/4

no
no
no
no
no
no
no
10 %, 10 cm/3 cm
no
no
2–5 %, 6 cm/2 cm
2–5 %, 6 cm/2 cm
5–10 %, 6 cm/2 cm
30–60 %, 20 cm/6 cm
60–80 %, 20 cm/6 cm
no
no
no
5 %, 5 cm / 1,5 cm
5 %, 5 cm / 8 cm
5 %, 10 cm/4 cm
10 %, 10 cm/3 cm
40 %, 30 cm/3 cm
< 2 %, 5 cm/3 cm
< 2 %, 5 cm/3 cm
2–5 %, 5 cm/3 cm
5 %, 5 cm/3 cm
5–10 %, 10 cm/5 cm
30 %, 15 cm/8 cm
50–80 %, 25 cm/15 cm
< 2%,
< 2%,
< 2%,
< 2%,
< 2 %, 2 cm/1 cm
40 %, 8 cm/3 cm
15 %, 4 cm/2 cm,
30 %, 7 cm/3 cm

7,5YR 3/1
7,5YR 3/3
10YR 4-5/4

no
< 2 %, 2 cm/1 cm
5 %, 2 cm/1 cm
5 %, 4 cm/2 cm

o; v
o; r
o; r
o; r
j; r
p; r
o; rv
o; rv
o; rv
o; v
j; v
p; v
j; r
o; v
o; v
o; v
j; v
p; rv
p; rv
o; rv
o; v
o; v
o; v
j; v
j; v
j; v
o; v
o; v
o; v
o; v
p; v

7,5YR 3/2
7,5YR 4/3
7,5YR 4/4
7,5YR 5/4
7,5YR 5/6

10YR 3/2–3
10YR 3/4
10YR 5/4
10YR 5/6
10YR 5/6

m
m

m

m
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STRUKTURA

KONS

M/F

KOR

GR, mi, 25 mm / 3 mm
GR, mi, 30 mm/10 mm
GR, mi, 30 mm/ 5 mm
OR, mi, 60 mm /10 mm
OR /PO, mi, 40 mm/10 mm
PO, mi, 60 mm/15 mm
MR, mi, < 1 mm
GR, sr, 10 mm/1 mm
GR, mi, 30 mm/1 mm
GR OR, sr, 30 mm/2 mm
GR/OR, sr, 30 mm/2 mm
MR, mi, < 1 mm
GR, ši, 10 mm/2 mm
OR, sr, 50 mm/5 mm
OR/PO, mi, 50 mm/5 mm
OR/PO, sr, 50 mm/20 mm
OR/PO, sr, 40 mm/15 mm
MR, mi, < 1 mm
MR/ GR, mi, 15 mm/3 mm
OR, mi, 30 mm/10 mm
OR, mi, 30 mm/10 mm
OR, mi, 30 mm/10 mm
MR, mi, < 1 mm
GR, mi, 20 mm/3 mm
OR, sr, 40 mm/10 mm
OR, sr, 40 mm /20 mm
OR /PO, ši, 50 mm/20 mm
PO, sr, 40 mm/20 mm
MR, mi, < 1 mm
GR, mi, -/5 mm
OR, mi, -/20 mm

ld
ld
ld
dr/lo
dr/lo
ll
rp
sp
mp
dr
dr
dr
dr
rp

3/3
2/2
2/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
2/3
1/3
1/2
2/1
1/1
1/1
1/1
2/1
2/3
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
2/3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/1
1/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
1/2
2/3
1/2
1/2
1/1

b/b
z/b
m/m
s/v
s/s
z/s
z/m
z/m
b/b
z/b
s/b
s/m
s/s
m/s
z/m
b/b
z/b
s/b
s/s
s/s
s/s
s/s
z/z
b/b
z/z
v/s
s/v
m/s
z/s
z/s
b/b
z/s
z/s
z/v
z/v
z/m
z/z
z/z
b/b
s/z
v/m
s/m
m/m

si
dr
dr
dr/lo
dr/lo
dr
rp
sp
si
ld
dr
dr/ ma
dr/ ma
rp

ld
dr
dr
dr/lo
dr/lo
rp
sp
si
dr
dr

87
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Opombe

L:hu, +

K:mn,+

P:hu,1%; L:hu,2%;O:og
P:hu,1%
P:hu,1%

O:og

O:og
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DK

HORIZ

H6
H6
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I5
I5
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J4
J4
J4
J4
J4
J4

B v2
CB
Ol
Of
Oh
Ah
E1
E2
E3B
Bt1
B t2
Ol
Of
A h1
A h2
B v1
B v2
CB
Ol
Of
Oh
Ah
E
Eg
Bt,g
Ol,f
Oh
Ah
B v1
B v2/C
CB
Ol
Of
Oh
A h1
A h2B
B v1/C
C/B v2
CB
Ol
Of
A h1/O h
A h2
E
B t1
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GLOBINA
(cm)
13/26–56/39
56/39–51/76
6–4/5
4/5–3/4
ľ–0
0–2/3
2/3–28
28–66
66–94
94–141
141 + 188
4–3/2
3/2–0
0–1/2
˝–4/5
4/5–14/18
14/18–31/33
31/33 + 64
3/5–2
2–0/1
0/1–0
0–1/3
1/3–49/54
49/54–64/68
64/68–93
4/3–2
2–0
0–2/5
2/5–23
23–56
56 + 74
7/8–6
6–2/3
2/3–0
0–1/2
˝–6/3
6/3–34
34–58
58 + 88
3/2–2/1
2/1–1/0
1/0–0
0–3/8
3/8–7/10
7/10–43/48

MEJA

VLA

BARVA

SKELET

j; v
j; v
o; r
o; r
o; r
o; v
p; r
j; r
p; r
p; r

sv
sv
su/sv
su/sv
su/sv
su/sv
su/sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
vl
vl
vl
sv
su/sv
sv
sv
su
su
su
su
su
su
sv/su
sv
sv
sv
sv
sv/vl
vl
vl
sv
sv
sv/vl
sv
vl
sv

10YR 5/6
10YR 5-6/6

10–15 %, 10 cm/3 cm
60 %, 30 cm/5 cm
< 2 %, 3 cm/1 cm
< 2 %, 4 cm/1 cm
5 %, 5 cm/2 cm
15 %, 10 cm/ 3 cm
20 %, 10 cm/4 cm
5–10 %, 1,3 cm/0,6 cm
5 %, 7 cm/1 cm
5 %, 7 cm/3 cm
5 %, 4,5 cm/2 cm
< 2 %, 3 cm/2 cm
< 2 %, 3 cm/2 cm
< 2 %, 3 cm/2 cm
5 %, 10cm/3 cm
10–15 %, 20 cm/3 cm
10 %, 20 cm/3 cm
60 %, 30 cm/3 cm
no
no
no
< 2 %, 2 cm/2 cm
5 %, 3 cm/1 cm
10 %, 3 cm/1,5 cm
no
< 2 %, 10 cm/3 cm
< 2 %, 10 cm/3 cm
7 %, 12 cm/3 cm
15 %, 15 cm/7 cm
30–50 %, 12cm/10cm
60–80 %, 30 cm/15 cm
< 2 %, 4 cm/2 cm
< 2 %, 4 cm/2 cm
5 %, 5 cm/2 cm
10 %, 14 cm/2 cm
20 %, 10 cm/5 cm
30 %, 11 cm/2 cm
40–50 %, 15 cm/2 cm
60–80 %, 30 cm/3 cm
no
no
no
< 2 %, 4 cm/2 cm
no
no

o; v
o; v
o; v
o; v
j; v
j; v
o; v
o; v
o; v
j; v
j; v
j; v
o; rv
o; v
o; v
o; v
p; r
p; r
o; v
o; v
o; v
o; v
o; r
p; r
p; r
o; v
o; v
o; v
o; v
j; ž
j; v

10YR 3/3
10YR 3/4
10YR 4/4
7,5YR 5/4
7,5YR 4/6
5YR 4/5
5YR 4/6

10YR 3/1-2
10YR 3/3
5Y 5/2
5Y 4-5/3

10YR 3/2
10YR 5-4/3
10YR 5/4
10YR 6/3
10YR 6/1
10YR 3/2-3
10YR 3/4
10YR 5/4
10YR 5/6
10YR 5/6

10YR 3/4
10YR 4/5
2,5YR 4/4
2,5YR 4/4

10YR 3/2
10YR 3/4
10YR 4/4-3
10YR 5/6

m

m

m

m
m

m
m
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STRUKTURA

KONS

M/F

KOR

OR, sr, 30 mm/20 mm
BS
MR, mi ,< 1 mm
GR, mi, 20 mm/7 mm
OR, sr, 45 mm/ 20 mm
OR, sr, 50 mm/ 10 mm
PO, sr, 40 mm/ 10 mm
PO /MA, sr, 70 mm/ 20 mm
MA
MR, mi, < 1 mm
GR, mi, 20 mm/3 mm
OR/GR, sr, 30 mm/5 mm
OR, sr, 30 mm/ 10 mm
OR, sr, 30 mm/ 7 mm
MR, mi, < 1 mm
GR, mi, 20 mm/ 2 mm
OR, sr, 50 mm/20 mm
OR, ši, 30 mm/15 mm
MA
MR, mi , < 1 mm
GR, sr, 20 mm/3 mm
GR/OR, sr, 30mm/ 5 mm
GR/OR, sr, 70mm/ 5 mm
GR, sr, 20 mm/ 5 mm
MR, mi ,< 1 mm
MR/ SU, mi
GR, mi, 20 mm/ 5 mm
GR/OR, sr, 30 mm/10 mm
OR, sr, 30 mm/ 15 mm
OR, sr, -/30 mm
MR, mi , < 1 mm
GR, mi, 25 mm/ 3 mm
OR /PO, sr, 35 mm/ 10 mm
OR /PO, sr, 60 mm/ 20 mm

dr
sp
rp/sp
mp/sp
mp/si
dr
dr
td
lo/dr/zb
zb/lo/ le/pl
zb/ le/pl

1/1
1/1
1/2
4/2
3/2
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/4
1/4
1/3
1/2
1/1
1/1
1/2
2/2
3/2
3/2
1/1
1/2
1/1
1/1
2/3
1/3
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/1
2/1
2/1
2/1
1/1
1/2
1/1
1/1
2/3
2/3
1/1
1/1

m/m
z/z
b/b
m/s
s/v
s/v
z/s
z/s
z/m
z/m
b/b
b/b
z/b
s/m
s/m
z/s
z/m
z/z
b/b
z/z
m/s
z/s
z/s
z/m
z/z
z/b
z/s
m/s
z/v
z/s
z/s
b/b
s/s
s/s
s/s
s/s
m/m
z/z
z/z
b/b
b/b
m/b
m/s
m/s
m/s

mp/sp
dr
ld
ld
dr
dr
rp
sp
si
dr
dr
dr
pl/ sl/zb
si
dr
dr
dr
dr/lo
rp
ld
ld
ld
dr
dr
dr

si
ld
ld/ sl
ld/ ll
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Opombe

K:mn,+;P:mn,+
K:mn,+;P:mn,5%
K:mn,+

L:hu,+
O:og
L:ok,10%; K:mn,+
L:ok,25%
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DK

HORIZ

J4
J4
J4
J6
J6
J6
J6
J6
J6

B t2/C
B t3/C
CB
Ol
Of
Oh
Ah
C/E
B t/C

GLOBINA
(cm)
43/48–56/78
56/78–74/95
74/95 + 104
5–3
3–1
1–0
0–3/5
3/5–19
19–34/48

MEJA

VLA

BARVA

SKELET

j; v
j; v

sv
sv
sv
sv
vl
sv
sv
sv
sv

10YR 5/4
10YR 5/6
10YR 5/4

40 %, 8 cm/3 cm
50 %, 7 cm/4 cm
60–90 %, 10 cm/4 cm
no
< 2 %, 3 cm/3 cm
2 %, 5 cm/1,5 cm
10 %, 3,5 cm/1,5 cm
60 %, 30 cm/5 cm
35 %, 20 cm/5 cm

o; v
o; v
o; v
o; v
p; r
j; v

10YR 3/2
10YR 3/4
10YR 5/4
10YR 5/4

Legenda: delovna koda (DK), oznaka genetske plasti (HORIZ), višine organskih in globine mineralnih plasti
(GLOBINA), značilnosti mej med plastmi (MEJA: razločnost: o = ostra, j = jasna, p = postopna, d = difuzna;
oblika: r = ravna, rv = rahlo valovita, v = valovita, ž = žepasta), vlažnost plasti (VLA: su=suh, sv = svež, vl
= vlažen, mo = moker) in barva plasti v času opisa (BARVA = določena z Munsellovim barvnim atlasom),
njena skeletnost (SKELET: no = ni opažen; ocena % prostorninskega deleža skeleta, največji/povprečni
premer skeletnih delcev (v cm)), struktura (STRUKTURA: tip strukturnih agregatov: BS = brezstrukturna,
GR = grudičasta, MA = nestrukturna, MR = mrvičasta, OR = oreškasta, PO = poliedrična; izraženost:ši =
šibka, sr = srednja, mi = močna; velikost agregatov: največji/povprečni premer (v mm)), konsistenca (KONS:
rp = rahla plast, sp = stisnjena plast, mp = mehka plast, ma = mazava, nl = nekoliko lepljiva le = lepljiva, si
Preglednica 5: Analitski podatki za talne parametre genetskih plasti reprezentančnih profilov v acidofilnih bukovjih
Table 5: Analytical data for soil parameters of representative profiles genetic layers in acidophilic beech forests

DK

HORIZ

Corg
(%)

Corg/N

N
(%)

B6
B6
B6
B6
B6
B6
B6
B6
D8
D8
D8
D8
D8
D8
D8
E4
E4
E4
E4
E4

Ol
Of
Ah
ApBv
2AbBv
2Bv1
2Bv2
2Bv3C
Ol,f
Of
Oh
Ah
Bv1
Bv2/C
CB
Ol
Of
Oh
Ah
B v1/E

37,4
27,3
12,9
2,6
2,1
1,0
0,4
0,3
43,5
41,2
33,7
16,7
1,9
1,3
0,8
42,0
40,3
22,3
10,0
2,5

18,4
18,3
14,1
12,8
13,7
10,8
7,1
5,6
43,0
21,5
19,2
18,3
21,2
15,6
11,4
24,4
19,2
18,2
18,1
16,5

2,04
1,49
0,91
0,20
0,15
0,09
0,06
0,05
1,01
1,92
1,76
0,91
0,09
0,08
0,07
1,72
2,10
1,22
0,56
0,15
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Pesek
(%)

Glina
(%)

Tekst.
raz.

19,8
21,5
20,6
16,2
17,6

33,4
30,5
29,4
32,7
37,0

MGI
GI
GI
MGI
MGI

11,9
19,2
16,4
20,0

38,8
30,9
31,4
37,5

MGI
MGI
MGI
MGI

26,9

28,9

GI

ρb
(kg/m3)

CaCO3
(%)

Ca+

1146
1238
1107

43,9
12,3
0,6
0,4
0,3
0,6
1,5
38,5
64,0
43,2
11,9
0,7
0,9
0,6

1112

50,9
6,0
0,9
0,2

918
1343
1475
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m

m

CO3
%)

STRUKTURA

KONS

M/F

KOR

OR /PO, sr, 35 mm/ 10 mm
OR /PO, mi, 25 mm/ 8 mm
PO, mi, 35 mm/ 10 mm
MR, mi, < 1 mm
GR, mi,5 mm/ 2 mm
GR, mi, 15 mm/ 3 mm
PO, sr, 50 mm/ 20 mm

ld/ le/ ps
ld / nl
ll/ps
rp

1/1
1/1
1/1
1/1
3/2
2/2
2/2
1/2
2/2

z/s
b/b

si
ld
dr
dr/lo
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Lise, Konkrecije, Prevleke,
Opombe

b/b
z/b
s/s
s/s
m/s
m/s

= sipka, ld = lahko drobljiva, dr = drobljiva, td = težko drobljiva, ll = lahko lomljiva, lo = lomljiva, sl = slabo
lomljiva, zb = zbita, ps = slabo plastična, pl = plastična), prisotnost talnih organizmov (M/F: M = miceliji
gliv, F = talna favna; 1 = niso opaženi; 2 = malo; 3 = pogosti; 4 = zelo pogosti), prekoreninjenost (KOR: zelo
tanke in tanke korenine = premerov ≤ 2mm; pogostost: b = brez, z = zelo malo (1–20 korenin/ dm2), m =
malo, s = srednje (51–200 k./ dm2), v = mnogo/srednje debele in grobe = premerov > 2 mm; pogostost: b =
0, z = 1–2 korenin/ dm2, m = 3–5, s = 6–20 dm2, v = >20 korenin/ dm2), pege, lise (L: vrsta: hu = humusne,
ok = oksidacijske); konkrecije, noduli (K: mn = manganovi oksidi); prevleke (P: vrsta: hu = humusne, mn =
manganovi oksidi); opombe (O: og = prisotno je oglje, sl = lističi sljud), njihova pogostost: % delež plasti, ki
ga zavzemajo, oz. + = zelo malo

Ca++

Mg++

K+

Na+

43,9
12,3
0,6
0,4
0,3
0,6
1,5
38,5
64,0
43,2
11,9
0,7
0,9
0,6

5,5
1,7
0,2
0,1
0,1
0,1
0,5
4,8
5,6
3,6
1,5
0,2
0,4
0,3

3,45
1,23
0,17
0,08
0,05
0,09
0,13
1,66
1,99
1,64
0,54
0,11
0,14
0,20

0,11
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,14
0,18
0,15
0,06
0,04
0,04
0,04

50,9
6,0
0,9
0,2

4,7
1,3
0,5
0,1

4,70
1,37
0,37
0,09

0,09
0,08
0,03
0,02

H+

S_B

KIK

V
(%)

/
4,26
5,19
7,35
6,72
6,28
6,84
8,13
4,98
4,61
5,56
7,83
11,09
8,77
9,31
/
9,98
5,62
8,39
6,89

/
53,0
15,3
1,0
0,6
0,5
0,8
2,2
45,1
71,7
48,5
14,0
1,1
1,5
1,2
/
60,4
8,7
1,8
0,4

/
57,3
20,5
8,3
7,3
6,7
7,6
10,3
50,1
76,3
54,1
21,9
12,2
10,2
10,5
/
70,4
14,4
10,2
7,3

/
92,6
74,6
11,8
8,1
6,9
10,3
21,1
90,1
94,0
89,7
64,2
9,3
14,4
11,1
/
85,8
60,9
17,7
5,9

pH
(H2O)

pH
(CaCl2)

4,6
4,5
4,1
4,3
4,6
4,7
4,9
5,5
5,8
5,5
4,7
4,6
4,8
4,8

4,4
4,0
3,9
4,0
4,0
4,0
3,9
5,0
5,4
4,9
4,1
3,9
4,0
4,1

5,2
4,9
4,2
4,4

4,9
3,7
3,3
3,7
163
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DK

HORIZ

Corg
(%)

Corg/N

N
(%)

Pesek
(%)

Glina
(%)

E4
E4
E4
G6
G6
G6
G6
G6
G6
G6
H3
H3
H3
H3
H3
H3
H3
H3
H6
H6
H6
H6
H6
H6
H6
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7
H7
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I4

B v2
B v3
CBv
Ol
Of
Ah1/Oh
Ah2
B v1
B v2/C
CB
Ol
Of
Oh
Ah
E
Bt/C
2Bv1
2Bv2C
Ol
Of
O h1
O h2/A h
B v1
B v2
CB
Ol
Of
Oh
Ah
E1
E2
E3B
Bt1
B t2
Ol
Of
A h1
A h2
B v1
B v2
CB
Ol

1,1
0,5
0,4
42,9
36,3
17,7
8,1
1,0
0,4
0,5
41,9
34,8
41,5
4,2
2,3
0,9
0,4
0,4
43,9
42,8
43,3
22,8
1,6
0,7
0,3
46,6
44,8
38,0
14,7
2,4
1,0
0,4
0,3
0,2
42,7
33,7
16,0
9,8
1,2
0,5
0,2
40,2

12,7
9,0
7,3
26,0
22,9
19,7
16,7
18,6
14,7
14,8
44,6
28,4
31,0
23,1
18,1
10,3
6,0
5,4
38,2
32,9
29,0
28,8
27,7
14,4
6,5
44,8
27,9
25,8
26,7
21,6
14,5
7,9
5,5
4,4
39,2
32,5
27,7
22,8
24,6
19,9
13,3
30,4

0,09
0,06
0,05
1,65
1,59
0,90
0,49
0,06
0,03
0,03
0,94
1,23
1,34
0,18
0,13
0,08
0,06
0,07
1,15
1,30
1,50
0,79
0,06
0,05
0,04
1,04
1,61
1,47
0,55
0,11
0,07
0,05
0,05
0,05
1,09
1,04
0,58
0,43
0,05
0,02
0,02
1,32

22,5
25,0
24,7

32,8
30,9
39,4
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51,9
47,5
45,8
45,6

24,3
26,0
33,7
30,7
44,7

31,7
34,7
40,5

14,6
10,4
9,3
7,0
6,6
4,4

25,9
27,8
25,4
29,4

20,4
12,2
18,1
17,4

24,3
26,0
33,7
25,3
22,4

22,1
20,4
22,7

31,0
23,3
32,2
38,0
48,0
64,4

22,6
11,1
13,5
10,2

Tekst.
raz.

ρb
(kg/m3)

GI
GI
GI

1268
1357

PGI
I
I
I

I
I
GI
I
I

I
I
I

MGI
MI
MGI
MGI
MG
G

MI
MI
MI
MI

CaCO3
(%)

Ca+

0,2
0,1
0,2

842
1468
1529
1474

33,9
12,5
4,2
0,6
0,2
0,3

1176
1549
1575
1555

16,3
17,3
1,0
0,5
4,6
10,4
12,1

1079
1330
1422

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

1083
1363
1474
1493

1318
1412
1631

24,1
12,0
0,6
0,1
0,5
0,2
0,5
1,5

30,5
13,5
7,0
0,3
0,4
1,6

CO3
%)
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Ca++

Mg++

K+

Na+

0,2
0,1
0,2

0,0
0,0
0,0

0,08
0,08
0,08

0,01
0,01
0,01

33,9
12,5
4,2
0,6
0,2
0,3

8,7
2,7
1,0
0,1
0,1
0,1

2,55
0,83
0,41
0,15
0,08
0,09

0,06
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01

16,3
17,3
1,0
0,5
4,6
10,4
12,1

2,4
2,3
0,6
0,3
1,2
2,6
3,7

1,02
1,03
0,29
0,24
0,31
0,39
0,40

0,03
0,05
0,04
0,03
0,04
0,05
0,05

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

5,3
3,3
0,9
0,1
0,1
0,0

0,09
1,74
0,51
0,05
0,05
0,06

0,10
0,13
0,06
0,01
0,02
0,02

24,1
12,0
0,6
0,1
0,5
0,2
0,5
1,5

4,0
3,2
0,4
0,2
0,4
0,3
0,6
1,7

2,68
1,47
0,16
0,06
0,04
0,07
0,10
0,14

0,14
0,18
0,03
0,01
0,01
0,01
0,03
0,06

30,5
13,5
7,0
0,3
0,4
1,6

6,9
3,2
2,0
0,2
0,3
1,7

2,66
0,56
0,36
0,03
0,03
0,05

0,09
0,05
0,03
0,02
0,02
0,04
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H+

S_B

KIK

V
(%)

pH
(H2O)

pH
(CaCl2)

4,51
4,20
5,52
/
5,27
5,82
6,61
4,47
3,66
3,82
/
6,81
9,58
16,17
13,47
7,48
2,65
2,28
/
7,30
8,49
18,93
3,37
3,16
4,20
/
9,36
5,90
5,43
4,39
3,56
5,85
5,45
6,62
/
3,56
4,01
6,31
2,49
1,50
0,77
/

0,3
0,2
0,2
/
45,3
16,0
5,6
0,8
0,4
0,5
/
19,8
20,7
1,9
1,1
6,2
13,4
16,3
/
34,1
14,7
2,2
0,2
0,2
0,2
/
30,9
16,8
1,2
0,4
0,9
0,6
1,3
3,4
/
40,2
17,3
9,3
0,6
0,8
3,3
/

4,8
4,4
5,8
/
50,5
21,8
12,2
5,3
4,1
4,4
/
26,6
30,3
18,0
14,6
13,7
16,0
18,6
/
41,4
23,2
21,1
3,6
3,3
4,4
/
40,3
22,7
6,7
4,7
4,5
6,5
6,7
10,0
/
43,7
21,3
15,6
3,1
2,3
4,1
/

6,9
5,5
4,3
/
89,6
73,3
45,7
15,7
10,8
12,5
/
74,4
68,4
10,4
7,6
45,3
83,5
87,7
/
82,4
63,4
10,4
5,3
4,9
3,7
/
76,8
74,0
18,5
7,5
20,4
9,4
18,9
34,1
/
91,9
81,2
59,6
19,8
34,6
81,3
/

4,5
4,5
4,4
4,7
4,9
4,2
4,1
4,6
4,7
4,7

4,0
4,0
3,9
4,1
4,4
3,7
3,5
3,9
4,0
4,0

4,3
3,9
3,9
4,4
4,9
5,3
5,3
5,3
5,1
4,1
3,9
4,5
4,5
4,6

3,5
3,1
3,3
3,7
4,1
4,4
4,4
4,8
4,6
3,1
3,0
4,2
4,2
4,1

4,7
4,3
4,0
4,8
4,6
4,7
5,1
5,1
5,2
5,2
4,8
4,7
4,8
5,1
5,5

4,0
3,5
3,1
4,2
4,1
4,0
4,0
4,0
4,7
4,7
4,1
3,8
4,1
4,3
4,5
165
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DK

HORIZ

Corg
(%)

Corg/N

N
(%)

I4
I4
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I5
I5
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J3
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J4
J6
J6
J6
J6
J6
J6

Of
Oh
Ah
E
Eg
Bt,g
Ol,f
Oh
Ah
B v1
B v2/C
CB
Ol
Of
Oh
A h1
A h2B
B v1/C
C/B v2
CB
Ol
Of
A h1/O h
A h2
E
B t1
B t2/C
B t3/C
CB
Ol
Of
Oh
Ah
C/E
B t/C

33,7
21,7
8,4
1,1
0,3
0,2
44,3
36,4
9,0
2,3
0,7
0,5
47,2
44,7
28,5
17,8
9,1
4,4
2,6
1,4
37,6
33,9
19,0
7,5
2,1
0,7
0,6
0,2
0,4
40,8
40,0
27,3
9,2
2,2
0,8

26,6
21,6
17,9
14,0
7,1
4,5
24,7
20,8
17,3
17,2
12,6
11,1
34,8
24,8
19,2
18,9
19,5
22,5
24,1
21,5
29,0
27,3
20,3
15,8
13,6
6,3
4,5
1,7
3,8
31,3
25,4
17,3
15,2
11,5
8,4

1,27
1,01
0,47
0,08
0,05
0,04
1,80
1,75
0,52
0,14
0,06
0,05
1,36
1,80
1,49
0,94
0,47
0,19
0,11
0,06
1,30
1,24
0,93
0,47
0,16
0,11
0,13
0,10
0,12
1,31
1,58
1,58
0,61
0,19
0,10

Pesek
(%)

44,4
20,7
22,0
4,5

35,5
40,1
40,7
46,4

36,0
33,1
35,8
42,5
55,4

16,9
7,5
18,3
14,6
22,2

Glina
(%)

14,1
27,2
26,3
51,9

21,5
22,8
21,2
18,9

22,2
22,3
23,2
17,4
10,8

24,3
44,3
38,5
41,6
35,0

Tekst.
raz.

I
GI
MI
MG

I
I
I
I

I
I
I
I
PI

MI
MG
MGI
MG
GI

ρb
(kg/m3)

CaCO3
(%)

69,5
36,8
8,8
1,9
18,2
16,7

1225
1286
1534

34,9
4,8
0,6
0,2
0,1

1005
1147

15,0
5,0
1,4
0,4
0,2
0,3
0,2

827
839
925

1385
1431

11,0
22,7
14,4
0,5

47,0
48,5
37,6

16,6
18,0
25,0

I
I
I

1434
1400

Legenda: delovna koda (DK), oznaka genetske plasti (HORIZ), vsebnosti organskega ogljika (Corg), razmerja med organskim
ogljikom in celotnim dušikom (Corg/N), vsebnosti celotnega dušika (N), peska in gline, teksturni razredi (G = glina, I
= ilovica, M = melj, P = pesek, MGI = meljasto glinasta ilovica, PGI = peščeno glinasta ilovica ipd.), navidezna gostota
(ρb), vsebnosti karbonatov (CaCO3), izmenljivih (kalcijevih, magnezijevih, kalijevih, natrijevih, vodikovih) kationov (v
cmol (+) / kg tal), vsote bazičnih (S_B) kationov, kationske izmenljive kapacitete (KIK), stopnje
nasičenosti z
izmenljivimi bazami (V) in vrednosti pH talnih vzorcev, merjene v vodi (H2O) in kalcijevem kloridu (CaCl2)
166

Ca+

63,0
23,1
8,0
2,9
5,9
30,6
26,8
26,7

64,0
32,8
3,8
0,7
2,0

CO3
%)

1,0
2,7
4,4

0,5
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Ca++

Mg++

K+

Na+

69,5
36,8
8,8
1,9
18,2
16,7

7,4
4,6
1,9
1,2
6,7
6,2

2,34
1,89
0,83
0,12
0,18
0,50

0,08
0,08
0,04
0,04
0,13
0,10

34,9
4,8
0,6
0,2
0,1

4,2
0,9
0,2
0,1
0,1

1,42
0,29
0,10
0,05
0,04

0,04
0,02
0,01
0,01
0,01

15,0
5,0
1,4
0,4
0,2
0,3
0,2

2,9
1,6
0,8
0,4
0,2
0,2
0,1

1,75
0,63
0,37
0,20
0,05
0,03
0,02

0,10
0,06
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01

63,0
23,1
8,0
2,9
5,9
30,6
26,8
26,7

4,0
1,8
1,0
0,3
0,8
0,4
0,2
0,2

1,41
0,62
0,35
0,17
0,17
0,19
0,16
0,19

0,07
0,03
0,02
0,01
0,02
0,03
0,03
0,03

64,0
32,8
3,8
0,7
2,0

11,0
6,8
1,8
1,0
2,1

3,00
2,22
0,48
0,16
0,11

0,14
0,10
0,02
0,02
0,02
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H+

S_B

KIK

V
(%)

pH
(H2O)

pH
(CaCl2)

2,74
3,28
7,45
10,29
3,71
3,00
/
4,00
6,55
3,68
1,59
1,43
/
2,78
10,82
11,84
9,73
2,45
1,47
0,79
/
1,83
3,51
6,30
7,68
7,19
0,00
0,00
0,00
/
4,05
2,71
6,07
5,44
4,07

79,3
43,4
11,6
3,3
25,2
23,5
/
40,6
6,0
0,8
0,3
0,2
/
19,7
7,3
2,5
1,0
0,4
0,5
0,4
/
68,5
25,6
9,3
3,4
6,9
31,2
27,2
27,0
/
78,1
41,8
6,1
1,9
4,2

82,0
46,6
19,1
13,6
29,0
26,5
/
44,6
12,6
4,5
1,9
1,6
/
22,5
18,1
14,4
10,7
2,9
2,0
1,1
/
70,4
29,1
15,6
11,0
14,0
31,2
27,2
27,0
/
82,2
44,5
12,1
7,3
8,3

96,7
93,0
60,9
24,2
87,2
88,7
/
91,0
47,9
18,6
15,3
13,5
/
87,6
40,3
17,7
9,2
15,1
25,5
30,7
/
97,4
87,9
59,7
30,5
48,8
100,0
100,0
100,0
/
95,1
93,9
50,0
25,5
50,8

5,8
5,3
4,8
4,6
5,2
5,3

5,5
4,8
3,9
3,8
4,2
4,2

4,7
4,1
4,5
4,6
4,5

4,0
3,4
4,0
4,3
4,2

4,6
4,2
4,0
3,9
4,4
4,9
4,8

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

4,4
4,1
4,0
4,2
5,0
8,3
8,4
8,4

4,1
3,6
3,5
3,6
4,0
7,3
7,4
7,2

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

5,6
4,7
3,8
3,8
3,9
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Preglednica 6: Slovenska razvrstitev tal (URBANČIČ et al., 2005), matične podlage in humusne oblike ter
mednarodna (WRB 2006) razvrstitev tal reprezentančnih talnih profilov
Table 6: Slovenian soil classification (URBANČIČ et al., 2005), parental materials and humus forms and
international (WRB 2006) classification of representative soil profiles soils

DK

Slovenska razvrstitev tal reprezentančnih talnih profilov
Mednarodna (WRB 2006) razvrstitev tal reprezentančnih talnih profilov

B6

Distrična kambična tla, na flišu, humusna, zelo globoka, dvoslojna, ilovnata, antropogenizirana,
sprsteninasta
Haplic Cambisol (Humic, Hyperdystric, Endosiltic)

D8

Distrična kambična tla, na nekarbonatnem flišu, tipična, globoka, ilovnata, prhninasta
Haplic Cambisol (Humic, Dystric, Skeletic, Siltic)

E4

Distrična kambična tla , na mešanem konglomeratu,izprana, globoka, ilovnata, prhninasto
sprsteninasta
Haplic Cambisol (Humic, Hyperdystric, Chromic)

G6

Distrična kambična tla, na skrilavih glinavcih in peščenjakih, tipična, globoka, ilovnata,
sprsteninasta
Haplic Cambisol (Humic, Hyperdystric, Endoskeletic)

H3

Izprana tla, na mešanem grušču, koluvialna, dvoslojna, z evtričnim podtaljem, globoka, ilovnata,
s surovim humusom
Haplic Luvisol (Ruptic, Humic, Epidystric)

H6

Distrična kambična tla, na skrilavih glinavcih in peščenjakih, tipična, sr. globoka do globoka,
ilovnata, s surovim humusom
Endoleptic Folic Cambisol (Dystric)

H7

Izprana tla, na apnencu z rožencem, tipična, globoka, ilovnata do glinasta, prhninasta
Haplic Acrisol (Alumic, Humic, Hyperdystric, Episiltic, Endosiltic, Chromic)

I2

Distrična kambična tla, na filitoidnih skrilavcih, tipična, z evtričnim podtaljem, sr. globoka,
ilovnata, sprsteninasta
Endoleptic Cambisol (Humic, Endoeutric,Siltic, Chromic)

I4

Psevdoglej, na meljevcu in glinovcu, pobočni, globok, evtričen, ilovnat do glinast, prhninasto
sprsteninast
Haplic Planosol (Endoeutric, Endosiltic)

I5

Distrična kambična tla, na miocenskem meljevcu in peščenjaku, tipična, globoka, ilovnata,
prhninasta
Endoleptic Cambisol (Humic, Dystric, Skeletic)

J3

Distrična kambična tla, na gnajsu,tipična, globoka, ilovnata, s surovim humusom
Haplic Cambisol (Humic, Hyperdystric, Skeletic, Chromic)

J4

Izprana karbonatna tla, na laporju, zmerno akrična, globoka, ilovnata do glinasta,
sprsteninasta
Haplic Luvisol (Ruptic, Humic, Epidystric, Endoeutric, Endoskeletic)

J6

Izprana tla, na glinavcih in peščenjakih, tipična, z evtričnim podtaljem, plitva do srednje
globoka, ilovnata, prhninasta
Epileptic Luvisol (Humic, Epieutric, Skeletic)
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Slika 13: Povprečne navidezne gostote tal plasti iz globine 0–5 cm (M05) na ploskvah acidofilnih bukovij
(označene so z delovnimi koordinatami)
Figure 13: Average soil layer bulk densities from the depth 0–5 cm (M05) on the acidophilic beech forest plots
(marked with working coordiates)

Slika 14: Povprečne navidezne gostote tal plasti iz globine 20–40 cm (M24) na ploskvah acidofilnih bukovij
Figure 14: Average soil layer bulk densities from the depth 20–40 cm (M24) on the acidophilic beech forest
plots
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Slika 15: Povprečne pH vrednosti (določene v vodi) tal plasti iz globine 0–5 cm (M05) na ploskvah acidofilnih
bukovij
Figure 15: Average pH values (determined in water) of the soil layer from the depth 0–5 cm (M05) on the
acidophilic beech forest plots

Slika 16: Povprečne pH (H2O) vrednosti tal plasti iz globine 20–40 cm (M24) na ploskvah acidofilnih
bukovij
Figure 16: Average pH (H2O) values of the soil layer from the depth 20–40 cm (M24) on the acidophilic beech
forest plots
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Slika 17: Profil D8: distrična kambična tla na
nekarbonatnem flišu, prhninasta (foto: M. Kobal)
Figure 17: Profile D8: dystric cambic soil on noncalcareous flysch, with Moder humus form (photo:
M. Kobal)

Slika 18: Profil J3: distrična kambična tla na gnajsu,
s surovim humusom (foto: M. Kobal)
Figure 18: Profile J3: dystric cambic soil on gneiss, with
raw humus (photo: M. Kobal)

Slika 19: Profil H7: izprana tla na apnencu z rožencem,
prhninasta (foto: M. Kobal)
Figure 19: Profile H7: Lessiveé soil on limestone with
chert, with Moder humus form (photo: M. Kobal)

Slika 20: Profil I4: psevdoglej na meljevcu in glinovcu,
prhninasto sprsteninast (foto: M. Kobal)
Figure 20: Profile I4: pseudogley on siltstone and
claystone, Moder-like Mull (photo: M. Kobal)
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Slika 21: Profil I4: marmoriranost psevdoglejnih
plasti z rjastimi oksidacijskimi lisami in pegami
(foto: M. Kobal)
Figure 21: Profile I4: marbled pseudogley layers with
rusty-brown oxidization mottles (photo: M. Kobal)

4
4

ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS

V okviru kompleksa kisloljubnih bukovij na distričnih tleh in bukovij na evtričnih tleh, ki se marsikje,
morda najbolj v predpanonskem območju zaradi
specifičnih matičnih podlag, pogosto medsebojno
prepletajo in zvezno prehajajo druga v drugo, so
zaradi različnih pogledov raziskovalcev vegetacije
precejšnje nejasnosti. V zadnjem času so na ta problem opozorili različni avtorji (URBANČIČ et al.
2007, COJZER et al. 2008, DAKSKOBLER 2008).
Znano je namreč, da pogledi nekaterih avtorjev
(npr. Ž. Koširja, L. Marinčka in M. Zupančiča) na te
združbe in rastišča niso enotni. Čeprav raziskovalci
vegetacije obravnavajo iste združbe in rastišča v
istem prostoru, pa se njihove interpretacije in sama
poimenovanja združb/asociacij lahko razlikujejo
do take mere, da nejasne, dvoumne informacije,
povezane z združbami, niso neposredno uporabne
v gozdarski praksi. To se zelo jasno kaže na primeru
gozdnogospodarskega načrtovanja, za katerega
informacija o rastišču in gozdni združbi služi kot
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pomembna podlaga (npr. URBANČIČ et al. 2007,
COJZER et al. 2008).
Raziskovalci vegetacije z Biroja za gozdarsko
načrtovanje so pod vodstvom Živka Koširja v
vzhodnem delu Slovenije jasno ločevali acidofilne
bukove gozdove v kolinskem in submontanskem pasu
(Deschampsio flexuosae-Fagetum) od višje ležečih
(Luzulo-Fagetum) (KOŠIR et al. 1974, 2003, ZORN
1975). Začasno uvrščene acidofilne bukove gozdove
z vijugasto masnico na jugozahodnem obrobju
Panonije je Košir (1994) pozneje preimenoval v
(predpanonske) acidofilne bukove gozdove z okroglasto (transilvansko oz. sedmograško) škržolico kot
Hieracio rotundati-Fagetum Košir 1994 (sin.: Deschampsio-Fagetum Soó 1962). Na novo poimenovana
asociacija je dobila tudi nekoliko drugačne geografske
in rastiščno-ekološke okvirje kot prvotna. Opisani
bukovi združbi je pripisal še nekoliko toplejši značaj
in jo je uvrstil v razred hrastovih gozdov (Quercetea
roboris-petraeae).
V istem območju v podobnih distričnih talnih razmerah s podobno vegetacijsko podobo sta Marinček
in Zupančič (1979) opredelila eno od geografskih
variant združbe Querco-Luzulo-Fagetum Marinček
& Zupančič 1979, in sicer s sedmograško škržolico
(Querco-Luzulo-Fagetum var. geogr. Hieracium transsilvanicum Marinček & Zupančič 1979). V skladu z
revizijo (MARINČEK & ZUPANČIČ 1995) je bil gozd
bukve z gradnom in belkasto bekico preimenovan v
gozd bukve s pravimi kostanjem, geografska varianta
s sedmograško škržolico (Hieracium rotundatum
Kit. ex Schultes = sin. Hieracium transsilvanicum
Heuffel). To geografsko varianto Castaneo-Fagetum
sylvaticae var.geogr. Hieracium rotundatum, Marinček
& Zupančič (1979), 1995, = sin.: Querco-LuzuloFagetum var. geogr. Hieracium transsilvanicum,
Marinček & Zupančič 1979, avtorja uvrščata v
razred bukovih-hrastovih gozdov (Querco-Fagetea).
Čeprav avtorji utemeljujejo (npr. KOŠIR 1994), da
se združbi Hieracio rotundati-Fagetum Košir 1994 in
Castaneo-Fagetum var. geogr. Hieracium rotundatum,
Marinček & Zupančič (1979), 1995, značilno razlikujeta, pa ne moremo spregledati dejstva, da sta bili
opisani v podnebno-geografsko in ekološko-rastiščno
podobnih razmerah. Posledično lahko pričakujemo
tudi podobne vegetacijsko-floristične značilnosti
(deloma je že samo ime v prid take ugotovitve).
Po vsej verjetnosti je pri opredelitvi in različnem
poimenovanju obeh združb acidofilnega bukovja
botroval predvsem osebni pogled raziskovalcev,
ki je do neke mere tudi pod vplivom raziskovalcev
podobnih gozdov iz naše okolice (npr. Madžarska,
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Hrvaška ali pa srednja Evropa). Hkrati pa je izbor
popisnega fitocenološkega materiala, na temelju
katerega se opisuje združba, podvržen povsem
subjektivni presoji fitocenologa. Čeprav govorimo o
fitocenološki znanosti, ima opis združb in določitev
značilnih vrst precej osebne, subjektivne note.
Poleg določenega prekrivanja oz. razhajanja pogledov raziskovalcev obravnavanih združb je pomembno
še dodatno prehajanje med različnimi tipi rastišč,
kar se je jasno pokazalo v našem primeru. Glede na
sistematično postavljene ploskve, kjer lokacije niso
bile izbrane po vnaprej definirani strokovni presoji,
lahko nekatere ploskve kažejo prehodni značaj med
dvema razmeroma podobnima združbama. Prehodnost se ponavadi kaže v prisotnosti tal z različnim
značajem (elementi distričnih in evtričnih tal) pa
tudi v pojavljanju fitoindikatorjev, ki nakazujejo
heterogene rastiščne razmere. Tako smo nekatere
ploskve bolj pogojno uvrstili v skupino kisloljubnih
bukovij, kot je to v primeru ploskve J6-Ledina - Sevnica, za katero je značilna prehodnost med zmerno
kisloljubnim bukovim gozdom s kostanjem (Castaneo
sativae-Fagetum=Querco-Luzulo-Fagetum) in gozdom
bukve in gradna z bršljanom (Hedero-Fagetum =
Querco–Fagetum). To sta pogosti mejni združbi,
ki se lahko izmenjujeta na manjšem prostoru, celo
mozaično, v odvisnosti od reliefnih razmer in s tem
povezanim vodnim režimom in stopnje distričnosti
ali evtričnosti tal. Podobne dileme smo imeli tudi pri
razvrščanju ploskev I4-Andrež in J4-Pogorelec.
Bukov gozd s kostanjem (Castaneo sativae-Fagetum=Querco-Luzulo-Fagetum) porašča predvsem
distrična tla, ki so nastala na matični podlagi z
majhno vsebnostjo karbonatov in/ali so bili karbonati
iz njih večinoma izprani, medtem ko bukovi gozdovi
z gradnom (Querco-Fagetum oz. Hedero-Fagetum)
naseljujejo z bazami bogatejša, globoka tla v konkavah
in spodnjih delih pobočij.
V predpanonskem območju je bil opisan (MARINČEK & ZUPANČIČ 1979, 1995, CIMPERŠEK1988,
KOŠIR 1994, ZUPANČIČ, et al. 2000, VUKELIĆ &
BARIČEVIĆ 2007) celoten kompleks razmeroma
podobnih sintaksonov (DAKSKOBLER 2008), npr.
Hieracio rotundati-Fagetum, Castaneo-Fagetum var.
geogr. Hieracium rotundatum, Vicio oroboidi-Fagetum, Polysticho setiferi-Fagetum, Hedero-Fagetum var.
geogr. Polystichum setiferum in v submontanskem
in montanskem pasu sosednjega obmejnega dela
Hrvaške, tudi na Maclju, predpanonski jelovo-bukov
gozd Festuco drymeiae-Abietetum. Pogosto so prehodi med temi združbami zvezni, zelo zabrisani.
Največkrat razlike med njimi ne moremo preprosto

101

pojasniti zgolj glede na floristični koncept. Za razumevanje tega moramo vključiti tudi poglobljene
geološko-pedološke analize. Poleg tega bi morali
vključiti tudi analizo človekovih vplivov na tovrstne
gozdove v preteklosti, ki dodatno spremenijo podobo
teh gozdov. Tudi iz naših podatkov je, npr., razvidno, da so v zasmrečenih bukovih rastiščih zaradi
počasnejšega razkrojevanja opada praviloma slabše
humusne oblike, vrhnji del tal je bolj kisel in delež
kisloljubnih rastlinskih vrst večji kot v gozdovih z
bolj naravno ohranjeno sestavo.
Zaradi marsikje precej heterogenih talnih razmer
je ponekod vprašljiva tudi reprezentativnost prikazanih talnih profilov. Iz slik 10 do 12 je razvidna
precejšnja variabilnost v vsebnosti organskega ogljika,
v kationskih izmenjalnih kapacitetah in v stopnjah
nasičenosti tal z izmenljivimi bazičnimi kationi v
horizontalni pa tudi v vertikalni smeri za tla profila
Besnica-G6 (distrična kambična tla na skrilavih
glinavcih in peščenjakih).

5

SUMMARY

The research of the vegetation conditions on the
Slovenian part of the forestry 16 x 16 km net was
performed in accordance with the agreed methodology of the international project segment BioSoil-biodiversity. The detailed, precise vegetation
survey took place in summer 2006 and 2007 on
circular plots with 11.28 m radius (surface 400 m2).
Analytic survey of vegetation in the surrounding of
each plot and, above all, on its 25 x 25 m quadrant
was also performed. Potential forest association was
determined with regard to phytocoenological survey
and recognition of stand-vegetation conditions and
site conditions on the area of every representative
soil profile.
The field pedological works were performed
from November 2005 to August 2006 according
to the international project BioSoil guidelines for
soil module. Soil samples on the plots were taken
in two ways: in volumetric way and in scattered
state where the volume of the extracted sample is
not known. At first, using a frame (size 25 cm x 25
cm) we removed volume samples of organic subhorizons and, using the cylinder probe, samples
from fixed soil depths (0 to 5 cm, 5 to 10 cm, 10 to
20 cm, 20 to 40 cm, 40 to 60 cm, 60 to 80 cm) on
five spots on the selected interpretational area of the
quadrant vertex. Near each treated vertex we dug
out, described and sampled one representative soil
profile. We determined internationally agreed soil
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102

Talne in vegetacijske razmere na slovenski 16 x 16-kilometrski mreži

parameters of the soil samples in the laboratory of
the institute.
Thirteen plots of the total of 45 16 x 16-km net
plots were classified as the sites of the acidophilic
beech forest group. Nine plots were ranked among
the sites of the moderately acidophilic association of
beech and sweet chestnut (Castaneo sativa- Fagetum
sylvaticae Marinček & Zupančič (1979), 1995), with
regard to the surface share also the most extended
forest association in Slovenia; five of them were
included in the pre-alpine geographic variation
(var.geogr. Anemone trifolia), two in the littoral one
(var. geogr. Calamintha grandiflora) and one in the
pre-dinaric one (var. geogr. Epimedium alpinum).
They appear at elevations from 352 to 676 m. Two
plots were determined as the beech and hard fern
sites on very acid soil (Blechno-Fagetum I. Horvat.
ex Marinček 1970) and are found at elevation of
355 and 551 m. Two plots are in the sites of the
moderately acidophilic association of beech and
white wood-rush (Luzulo albidae-Fagetum Meusel
1937), located at elevations of 910 and 1318 m. All
plots on the sites of acidophilic beech forest share
occurring of acidophilic vegetation elements, e.g.
white wood-rush (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy
& Wilm.), blueberry (Vaccinium myrtillus L.),
hawkweed (Hieracium sp.), hard fern (Blechnum
spicant (L.) Roth), etc.
The sites of the acidophilic beech forest with
chestnut and acidophilic beech forest with hard fern
were included in the habitat type 41.1C1– Illyrian
acidophilic beech forest. The sites of the moderately
acidophilic beech forest with white wood-rush were
classified as the habitat type 41.112 – montane
acidophilic beech forest.
Due to intense human activities the forests of
the studied plots are mostly moderately to very
degraded and changed into either coppice forests
with considerable admixture of sweet chestnut,
Scots pine and sessile oak etc. or into spruce
monocultures.
Dystric soil, usually developed on non-calcareous
or little calcareous parent materials, are characteristic
for acidophilic beech forest sites. Also the soils of
the studied profiles were dystric as a whole or at
least in upper parts of the profiles.
The majority of the plots have good drainage,
optimally moist, never or seldom water saturated
soil (except pseudogley soil) with sufficient access
to water for the main plant species. Signs of floods
or ground water were not noticed. Rock fragments
abundance was low to medium.
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Organic humus sub-horizons Oh displayed as a
rule crumb structure and loose consistency, predominant were peds with less than 1 mm diameter. Prevailingly, humus surface mineral Ah horizons had thin
granular structure and very friably consistency and
relatively small depth; they were prevailingly ochric.
However, we determined quite diverse structures
and consistencies in the mineral soil layers under
them. Prevalent were layers with angular blocky
structure and friably consistency, quite a lot of layers
had subangular blocky or polyhedral structure and
breakable or sticky consistency, some layers were
non-structural (massive) and plastic, and one was
structureless (single grained). With the majority, we
noticed the presence of hyphae of fungi and ground
fauna. As a rule, rooting of the soil profiles was good;
in the most cases their effective rooting depth was
compliant with the depth of the soil profile.
The profile soils of the Blechno-Fagetum association were ranked among dystric cambic soils. Its
loamy, dystric cambic horizons (Bv) had very small
cation exchange capacities (KIK), very low grades of
saturation with bases (V) and very acid reactions.
The profile soils of the Luzulo-Fagetum association were ranked among dystric cambic soils and
lessiveé soils. Dystric cambisol on gneiss displayed
very little KIK reactions, very low V and very acid
reactions in the mineral part of the soil. Also the
lessiveé soil on the mixed talus scree had similar
dystric characteristics; in the lower part they were
eutric, with high base saturations.
The profile soils of the Castaneo-Fagetum association was classified as the dystric cambisol soil
type (5 profiles), lessiveé soils (three profiles, all had
eutric lower Bt/C layers) and (one) as pseudogley.
With Pseudogley soils on calcareous siltstone and
claystone only the eluvial E horizon was dystric,
other layers were eutric.
All profile soils of the dystric cambisol soil type
were set into international (WRB 2006) reference
soil group of Cambisols. The soils of two lessiveé soil
profiles were classified as Luvisols and the soils of one
profile as Acrisols. Pseudogley was ranked among
Planosols. For the majority the WRB (2006) qualifier
Haplic (= the soils have typical characteristics of
the reference group) and specifiers Humic (= they
contain more than 1% of the organic carbon to the
depth of 50 cm) and Dystric or Hyperdystric – due
to their dystric characteristics – were determined.
The soils with eutric underground have the qualifier
Endoeutric (= they have V ≥ 50 % in the depth from
50 to 100 cm, measured from the soil surface).
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Gozdarstvo v času in prostoru
Gospodarjenje z državnimi gozdovi
Že od leta 1996, odkar so gozdna gospodarstva (v
nadaljevanju: GG), dobila dvajsetletno koncesijo za
gospodarjenje z državnimi gozdovi, se pojavljajo
kritike z različnih strani. Te se večinoma nanašajo na premajhen izplen države oziroma Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju:
Sklad) iz teh gozdov.
V vsakem mandatu državnega zbora kritike
končajo na klopeh poslancev, o njih pa potem
razpravlja Odbor DZ za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano ali pa kar celoten državni zbor. Če ne prej,
se to zgodi takrat, ko je na dnevnem redu poročilo
o delu Sklada.
Tudi tokrat se varuhi državnih interesov, ki po
vsej verjetnosti sedijo v varnih državnih službah,
niso izneverili v svojem delovanju. Poslance so o
omenjeni problematiki seznanili s »pismi s terena«,
kot so nam razložili slednji, ko smo jih obiskali v
imenu GZS in jih povprašali po argumentih.
Zanimivo je tudi, da potem, ko vse inštitucije, ki
se ukvarjajo z gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi
in za to trošijo milijone evrov davkoplačevalskega
denarja, ne dosegajo želenih rezultatov, državni
gozdovi postajajo vedno bolj hvaležna tema za
razpravo.
V tolažbo lahko napišemo, da so državni gozdovi
edini, kjer so gozdnogospodarski načrti realizirani
100 %, tu in tam pa se naredi celo kakšno gozdno
cesto. Čemu potem nenehno preusmerjanje pozornosti od realnih problemov v slovenskem gozdarstvu?
Odgovor na to bi morale dati pristojne inštitucije.
V imenu Gospodarske zbornice Slovenije - Združenja za gozdarstvo (v nadaljevanju: ZG) bi radi
argumentirano polemizirali z nekaterimi kritikami,
ki se občasno pojavljajo zaradi gospodarjenja z državnimi gozdovi. Omenjeno združenje šteje 52 članov,
med katerimi so velika, majhna in srednja podjetja,
koncesionarji (12), pa tudi nekoncesionarji (50).
Najprej bi bilo treba še enkrat osvežiti dejstvo,
zakaj je bila gozdnim gospodarstvom dodeljena
20-letna koncesija. Kot argument so GG-ji navajali
ohranitev delovnih mest in preživljanje invalidov, ki
so nastali z več kot petdesetletnim delom v državnih gozdovih. Glavni argument pa je bila vsekakor
odločba ustavnega sodišča. GG-ji so sprožili ustavni
spor glede 5. člena Zakona o lastninskem preobliGozdV 67 (2009) 3

kovanju podjetij, ki navaja, da se iz tega procesa pri
lastninjenju izločijo kmetijska zemljišča in gozdovi.
Gozdovi so bili osnovna sredstva GG-jev, v katere
so vlagali 50 let in več. Druga podjetja so olastninila
svoja osnovna sredstva, GG-jem pa so bila ta sredstva
ponovno podržavljena ne glede na njihova vlaganja.
Ustavno sodišče je pritrdilo GG-jem, ni pa uzakonilo
lastninjenja gozdov, temveč gozdarskim podjetjem
dodelilo prednostno pravico pri sklepanju koncesijskih ali drugih ustreznih pogodb. Temu je sledil
zakonodajalec, ki je z novelo zakona (1996) podelil
koncesijo gozdarskim podjetjem za 20 let.
Delo v državnih gozdovih GG-jem ni bilo dodeljeno kot monopol, kot se nenehno trdi, marveč
kot ustavna pravica, ki izhaja iz pravice enakosti
pred zakonom. Ta pa je bila kršena s 5. členom
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
kot je odločilo Ustavno sodišče.
Še enkrat pa velja poudariti, da ne bi imeli nobene
rente iz državnih gozdov, če gozdarska podjetja celih
50 let ne bi intenzivno vlagala v gozdove v obliki
infrastrukture (ceste, vlake) in tudi skrbela za gojenje
gozdov. Tudi zaradi takega načina gospodarjenja je
zdaj povprečna zaloga v državnih gozdovih bistveno
večja kot v zasebnih.
V nadaljevanju bomo poskušali polemizirati tudi
z drugimi trditvami.
1.
Problematičnost Uredbe o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 34/1996, 70/2000, 108/2001
Nemalo pripomb je zaradi omenjene uredbe. Žal
pa je kritiki velikokrat niti ne poznajo ali jo citirajo
narobe, kar se dogaja celo nekaterim parlamentarnim
političnim strankam na njihovih spletnih straneh.
Podzakonski akt med drugim določa način
izračuna koncesnine pa tudi način prodaje gozdnih
lesnih sortimentov. Nikjer nič ne piše o kakšnem
monopolnem položaju gozdarskih podjetij. Po tej
uredbi prodaja lahko poteka prek pogodb ali prek
licitacij. SKZG je leta 2008 zahteval izvedbo licitacij
za 2 % lesne mase in licitacije so potekale v skladu s
predpisi. Kljub trditvam (nedokazanim), da so bile
zrežirane, to ni potrdil noben pristojni organ (računsko sodišče, notranja revizija, tržna inšpekcija). Pri
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prodaji lesa GG-ji nimajo nobenega monopola, saj
na trgu konkurirajo z lesom iz zasebnih gozdov, pa
tudi tistim iz uvoza. Pri delih v državnih gozdovih
jim je bila prednost dodeljena glede na omenjene
odločbe ustavnega sodišča. Za vsa dela v državnih
gozdovih obstajajo normativi, objavljeni v uradnem listu (Odredba o določitvi normativov za
dela v gozdovih (Uradni list RS, št. 11/1999)), ki
so jih pripravile strokovne inštitucije (Gozdarski
inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta). Vhode
za normative pripravlja Zavod za gozdove. Dnina
za posamezna dela je izračunana po metodologiji,
osnova pa je urna postavka iz Panožne kolektivne
pogodbe za gozdarstvo, ki sta jo podpisala GZS in
Sindikat gozdarstva Slovenije.

4.

2.
Povprečna odkupna cena lesa na kamionski cesti
za 1 mio m3 na leto posekanega lesa v najlepših
državnih gozdovih Slovenije znaša komaj nekaj
več kot tržna cena drv.
V javnosti pa tudi drugod se širi teza o občutno
prenizki ceni lesa na kamionski cesti v državnih
gozdovih, pri čemer se ne upošteva:
1. Da se individualni odkupi iz zasebnega sektorja
primerjajo (po možnosti z navajanjem eksotičnih cen) z veliko količino lesa, ki ga odkupijo
koncesionarji (25 % do 30 % celotnega poseka
v Sloveniji). To je podobno, kot če bi primerjali
maloprodajne in grosistične cene.
2. Da se iz leta v leto povečuje delež slučajnih
pripadkov (delež sušečega lesa), posamezna
leta pa so dobesedno katastrofalna (lubadarji,
snegolomi, vetrolomi). V posameznih območjih
in letih slučajni pripadki dosegajo tudi polovico
poseka. Namesto kakovostne hlodovine pridobimo večinoma celulozni les z nekajkrat nižjo
ceno, kot bi jo imeli v normalnih razmerah.
Napadi lubadarjev nastajajo tudi ali zlasti zato,
ker marsikje v zasebnih gozdovih (ki jih je 80 %)
niso sanirana žarišča. Na tak način izgubljamo
kakovostno hlodovino, ki se spreminja v manjvredno celulozo.
3. Zaradi velikega deleža slučajnih pripadkov v
posameznih letih imajo pri poseku prednost
varstvene sečnje, opuščajo pa se redna delovišča,
ki so namenjena dejanskemu usmerjanju razvoja
gozdov in imajo kakovostnejšo sortimentno in
178

5.

6.

7.

vrednostno strukturo. Tudi zato so ponekod
povprečne cene pogosto nižje kot v zasebnem
sektorju, kjer lastnik, ko potrebuje denar, poseže
po najvrednejših sortimentih. Po Zakonu o
gozdovih lastnik lahko sodeluje pri izdelavi
gojitvenih načrtov in izbiri drevja, koncesionarji
pa nimajo take pravice kljub ustrezni strokovni
usposobljenosti. Zato je presoja o izbiri drevja v
celoti prepuščena delavcem ZGS, ki pa nujno ne
zasledujejo ekonomskega interesa koncesionarjev
in predstavnika lastnika, to je SKZG.
Koncesionarji nimajo možnosti, da bi v danem
trenutku plasirali sortimente z najugodnejšo
ceno, saj je odkazilo realizirano že leto poprej in
je danost, ne pa izbira. Še dodatno pa jih omejujejo različni birokratski pravilniki in uredbe, ki
jim postavljajo omejitve in povzročajo dodatne
stroške. Taki so: Pravilnik o izvajanju sečnje,
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št.
55/1994, 95/2004), Pravilnik o dodatnih ukrepih
za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov, (Uradni list RS, št. 52/2005), Pravilnik
o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/2000,
56/2006).
Za Slovenijo (zlasti južni in zahodni del) je
značilen izredno velik delež jelke. Jelka je stara
več kot 200 let, je slabe kakovosti in dosega, v
primerjavi s smreko, do 20 % in več nižje cene.
Avstrijci, npr., jelke načeloma niti ne odkupujejo
ali pa jo vzamejo v tovor le z omejeno količino
(10 %). Avstrijske žage so dimenzionirane do
premera 40 cm in za jelovino velikih dimenzij
(50 cm in več) niso zainteresirane. Za obdelavo
predimenzionirane jelovine je potrebna posebna
tehnologija (tračne žage), kar podraži predelavo
in niža ceno hlodovini jelke.
V državnih gozdovih je v primerjavi z zasebnim
sektorjem veliko več prvih in drugih redčenj,
katerih proizvodnja je zelo draga in dajejo sortimente nizkega cenovnega cenovnega razreda, ki
pogosto ne dosegajo niti proizvodne niti lastne
cene.
Pogoste so špekulativne primerjave, kjer se povprečna cena hlodovine za I., II., III. kakovostni
razred (navadno smreke) primerja s povprečno
ceno vsega lesa, ki je bistveno nižja. Pri iglavcih
povprečna cena lesa vsebuje v povprečju tudi
do 30 % celuloznega lesa, ki ima bistveno nižjo
GozdV 67 (2009) 3
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ceno. Pri listavcih pa imamo v povprečju le 30
do 40 % hlodovine.
8. Tržna cena drv ni nujno najnižja med sortimenti,
saj je bila v času visokih cen nafte cena drv
enaka ceni II. do III. klase hlodovine. V takih
nenormalnih tržnih razmerah je bila tudi cena
pšenice in koruze za kurjavo višja od cen, ki so
jih ponujali peki in druga živilskopredelovalna
industrija.
9. Drva, ki jih prodajajo zasebniki in kmetje na trgu
brez izstavljenega računa, niso obremenjena z
DDV-jem, ki je tako izgubljen za državni proračun. Kakšna bi bila povprečna cena sortimentov,
če bi bila v njej zajeta tudi drva.
10. Zaključek glede cen lesa bi bil, da je dosežena
cena lesa bolj odvisna od strukture odkazila, na
katerega koncesionarji nimajo nobenega vpliva,
kot od angažiranosti prodajalca.
3.
Licitacije lesa ne potekajo v zadostnem obsegu,
in še to s ciljem, da ne uspejo (leta 2007 so od 23
uspele le 3).
Licitacije lesa potekajo tudi v uspešnih primerljivih državah le za najvrednejše sortimente,
ki pa jih je relativno malo. Neuspele licitacije
lahko pomenijo dolgotrajno skladiščenje ali celo
propadanje lesa, ki potem dosega bistveno nižjo
ceno. Taki so primeri v sosednji Hrvaški, kjer z
gozdovi gospodari javno podjetje Hrvatske šume,
ki se kljub visokovredni slavonski hrastovini otepa
z izgubami, prek davkov od lesa dobiva državno
pomoč in se že leta pripravlja na reorganizacijo.
V Sloveniji takih težav nimamo, saj je v minulih
letih na področju gozdarskega sektorja Sklad
delal z velikim dobičkom. v Sloveniji so licitacije
potekale korektno in v skladu z zakonodajo.
Noben pooblaščen nadzorni organ ni ugotovil
drugače, zato so omenjene trditve lahko tudi
predmet tožbe.
4.
Sedanja ureditev omogoča nelojalno konkurenco,
saj nekatera gozdna gospodarstva zlorabljajo
državne gozdove za pridobivanje poceni surovin
za svoje lesne izdelke, zaradi česar so nato tržno
cenovno konkurenčnejši od drugih ponudnikov.
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Nekateri koncesionarji imajo svoje predelovalne
kapacitete, kot so žage, tovarne opažnih plošč, lesenih nosilcev, tovarne peletov itn. Na tak način želijo
koncesionarji povečati dodano vrednost proizvodom,
ki jih prodajajo po vsej Evropi in drugih državah.
Nekateri koncesionarji pri tem dosegajo dodane
vrednosti, primerljive z razvitim delom EU. Z vidika
nacionalne ekonomije je bolj sporno dejstvo, da
nekateri največji zasebni lastniki hlodovino izvažajo
v tujino. Koncesionarji imajo cenike (enotne), po
katerih kupujejo les iz zasebnih in državni gozdov,
poleg tega pa je tudi znano, da prav taki GG-ji
plačujejo največjo rento. Tisti z največjimi predelovalnimi kapacitetami dobijo iz državnih gozdov
manj kot 30 % hlodovine, vse drugo pa pridobijo
z razdrobljenim odkupom iz zasebnih gozdov ali
tudi uvozom. Nekateri ugotavljajo, da je lastna cena
domačega žaganega lesa, zaradi slabe kakovosti in
velikih mer (jelke več kot 70 cm) bistveno višja, kot
bi jo trenutno dobili na zlomljenem, posušenem
evropskem in svetovnem trgu.
Poleg tega imajo lesnopredelovalna podjetja, ki
imajo pogodbe o dobavi z gozdarskimi podjetji,
bistveno boljšo in enakomernejšo oskrbo z lesom, kot
tista, ki les odkupujejo iz razdrobljenega zasebnega
sektorja. Po trditvah kritikov imajo tudi cenejši les.
5.
Kalkulativni stroški dela za izračun koncesijske
odškodnine so na prostem trgu za 20 do 40 % nižji,
kot jih priznava SKZG.
Ne vemo, s kakšnimi pogoji delajo koncesionarji
na t. i. »prostem trgu«. Za to trditev ni uradnih
podatkov, ker je to poslovna tajnost vsakega podjetja. Tudi če je to res, morda nižjo ceno storitve
kompenzirajo na druge načine (npr. prek odkupne
cene). Za oblikovanje cen lesa pa velja enoten trg in
ta določa cene lesa tudi na kamionski cesti.
Na »prostem trgu« pa obstaja nelojalna konkurenca,
ki je država doslej še ni poskušala izločiti. Nelojalna
konkurenca izhaja iz naslednjih dejstev:
1. Velika količina lesa je posekana iz t. i. medsoseske
pomoči.
2. Veliko malih in mikro podjetij dela z delavci,
zaposlenimi na črno.
3. Pri takih podjetjih se na tak način izognejo plačilu
davkov in prispevkov na plače zaposlenih, zato
je njihovo delo na trgu konkurenčnejše.
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4. Do ukinitve (konec leta) tem podjetjem ni bilo
treba plačevati davka na plačilno listo.
5. Imajo izredno pomanjkljivo, zastarelo opremo, kar
povzroča številne nesreče in smrtne poškodbe. Po
številu smrtnih nesreč smo v Evropi med prvimi
(ugotovitve GIS). Sedaj stroške zdravljenja in
rehabilitacije takih nesreč solidarnostno poravnajo
vsi zaposleni, ki plačujejo v zdravstveno blagajno,
kar ni povsem v skladu z direktivami EU.
6. Mala podjetja nimajo organizirane službe varstva
pri delu, kar imajo praktično vsa srednja in velika
podjetja. To prispeva k zmanjšanju števila nesreč
in manjši invalidnosti, kar posledično ugodnejše
vpliva na zdravstveno blagajno.
7. Nimajo zaposlenih ljudi za organizacijo in pripravo dela (sečno-spravilni načrti, norme, normativi, snemanja, kontrola kakovosti). Če delajo
kot podizvajalci pri koncesionarjih, za vse to
poskrbijo slednji.
8. Ker so večinoma izvajalci storitev, ne nosijo rizika
prodaje lesa in plačil, kar je pomembno zlasti v
razmerah sedanje krize.
Nesporno pa so stroški sečnje in spravila v Slovenji visoki zaradi:
– načina gospodarjenja (neke vrste prebiranja ali
skupinskega prebiranja z razdrobljenim posekom
brez mase za racionalnost gospodarjenja),
– majhnega deleža strojne sečnje (5 %, Avstrija 90
% v državnih gozdovih),
– velike količine slučajnih pripadkov (lubadarke,
vetrolomi, snegolomi, sušeče drevje).
Po študiji BTF so stroški sečnje in spravila kljub
temu še zmeraj nižji kot v Avstriji, kjer imajo zaradi
strojne sečnje trikrat večjo produktivnost kot v
Sloveniji. Omenjena študija primerja donosnost
slovenskega in avstrijskega državnega gozdarstva
(Bundesforst). Tisti, ki so želeli zlorabiti omenjen
študijo, pravijo, da je donosnost v Avstriji 5-krat
večja, kar ni omenjeno v nobenih zaključkih te
študije. Med zaključki pa je, da sistema med sabo
nista primerljiva.

180

Bundesforst deluje kot delniška družba, ki ima v
sestavi še lovstvo, ribištvo, parkovni turizem, gozdarstvo in žage. Pri nas se z isto dejavnostjo ukvarja
vrsta pravnih subjektov, kot so:
1. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
2. Zavod za gozdove Slovenije,
3. 12 koncesionarjev,
4. Triglavski narodni park in drugi parki,
5. Ribiška Zveza Slovenije,
6. Lovska zveza Slovenije.
Tudi sami avtorji študije priznavajo, da niso dobili
vseh podatkov, na temelju katerih bi lahko trdili, da
je primerjava v celoti korektna (cene lesa).
Ob zaključku bi radi poudarili, da je zelo narobe,
da se poskušajo stvari posplošiti. Kot v vsakem
sistemu je tudi pri gospodarjenju z državnimi gozdovi možnost napak ali celo zlorab. Če se to zgodi
v enem primeru, ga ne moremo posploševati na
vse druge. Koncesionarji na splošno menijo, da je
birokracije preveč in bi bilo treba nekatere postopke
poenostaviti. Tudi pri cenah in stroških je potrebna
individualna obravnava. Vsako območje ima svoje
posebnosti, svojo strukturo odkazila, svoje zgodovinske prednosti in slabosti, svoje naravne danosti,
svoj lokalni trg in še vrsto drugih lastnosti.
Odgovore na vprašanja, ki smo jih izpostavili,
razumemo kot temelj za polemiko in ne kritiko. O
strokovnih vprašanjih ne želimo polemizirati le s
poslanci, temveč tudi s tistimi, ki jih informirajo, pa
čeprav prek (nepodpisanih) pisem s terena.
V končni fazi so poslanci v tej zgodbi še najmanj
krivi. Edino kar jim lahko zamerimo, je to, da se ne
informirajo pri inštitucijah, ki so za te stvari pooblaščene, niti jih ne vabijo na seje delovnih teles, ki
o tem razpravljajo. Gospodarska zbornica Slovenije
je ena največjih organizacij civilne družbe in najreprezentativnejši predstavnik delodajalcev v državi,
zato si zasluži vsaj to pozornost.
Združenje za gozdarstvo pri GZS
Direktor
Jože Sterle, univ. dipl. inž. gozd.
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GDK: 906(497.4)=163.6

Kriza slovenskega gozdarstva
Stoletja je bil gozd življenjsko pomemben sopotnik, les pa nepogrešljiv energetik in vsestransko
uporabna surovina. Nikoli ni bil tako malovreden,
kot je zdaj, ko je liberalni kapitalizem z globalizacijo
izničil primarno in lesno predelavo. Globalizacija
tržišč, svetovna finančna in gospodarska kriza so
zvlekli slovensko gozdarstvo v največjo krizo po
drugi svetovni vojni.
Socializem smo zamenjali z vulgarnim kapitalizmom, od katerega smo povzeli samo tista pravila,
ki spodbujajo pohlep po bogastvu, medtem ko smo
moralno-etične ideale zavrgli kot gluho seme. V gozdove, kjer so naravni procesi dolgoročni, kopičenje
rastlinskih celic pa počasno, je vdrla kapitalistična
miselnost kratkoročnega maksimiranja dobičkov.
Liberalni kapitalizem naravi ne pripisuje nobene
vrednosti, brezbrižno jo izkorišča in obremenjuje z
odpadki. Zato so proizvodne dejavnosti, ki temeljijo
na naravnih procesih, potisnjene na obrobje. Kot
zavržena nacionalna „srebrnina« se gozdovi spreminjajo v malovredne pritikline globalne družbe,
les v njih pa v ceneno surovino ali zgolj priročen
nadomestek fosilnih energentov. Gospodarska
rast, kot najpomembnejši kazalnik uspešnosti
kapitalizma, ni samo slepilo, temveč je v velikem
nasprotju z idejo trajnosti. Za odnose med družbo
in gozdovi je moralno sporna tudi nova hierarhija
vrednot, ki je postavila zasebne koristi nad javno
blaginjo.

Časovno spreminjanje donosnosti
gozdov
Čeprav gozdovom pripisujemo raznovrstne vloge
in pomene, jih še vedno vrednotimo samo po
ekonomskih merilih. Odkar se je gozdarstvo v 18.
stoletju osvobodilo lovske nadoblasti, je vseskozi
naravnano v zagotavljanje čim večjih donosov (=
dobičkov). Na eni strani si prizadeva, da bi pridobilo večvreden les, na drugi pa išče možnosti, da
bi z racionalizacijami blažilo vedno večje stroške
dela. Profit izhaja iz razlike med vrednostjo lesa
in proizvodnimi stroški. Medtem ko na vrednost
lesa najbolj vplivata prometna lega in namenska
raba lesa, so stroški dela odraz vsakokratnih
družbenoekonomskih razmer in tehnološkega
razvoja. Da bi ugotovili donosnost gozdov v
GozdV 67 (2009) 3

preteklosti, smo iz skopo ohranjenih statistik,
cenikov lesa, delavskih mezd idr. virov poskusili
rekonstruirati njihovo povprečno donosnost po
letu 1800 (grafikon 1). Nismo je izrazili v denarnih
enotah, temveč s številom ur gozdnega delavca,
ki jih je bilo mogoče poravnati z izkupičkom za
prodani les (ur/m3).
Do 14. stoletja je bilo lesa v izobilju, gozdovi
niso bili samo brez vrednosti, temveč tudi največja
ovira pri kultiviranju krajin. Zato ne preseneča,
da so tedaj šteli krčenje gozdov za „Bogu všečna
dejanja«. V 15. stoletju se je z železarstvom lokalno
pojavilo večje povpraševanje po oglju, ki je trajalo
skoraj do konca 19. stoletja. V tistem razdobju se
je na našem ozemlju zvrstilo več kot sto metalurških obratov železa, živega srebra, svinca, cinka in
bakra. Od 17. do 19. stoletja se jim je pridružilo
še okoli 60 gozdnih steklarn, največ v „nekoristnih bukovih pragozdovih« na Kozjanskem in
Pohorju. Vsi omenjeni protoindustrijski obrati
lastnikom gozdov niso prinašali omembe vrednih
dobičkov. Tudi tam, kjer ni bilo rudnikov, topilnic
in glažut, so podložniki dajali za drva, gradbeni
les, pašo in drugo rabo majhno „gozdnino« ali
t. i. gozdni oves.
Najstarejše mitninske knjige iz prve polovice
16. stoletja ne omenjajo lesa kot tržnega blaga, pač
pa je v tedanjem času cvetela trgovina z medom
in voskom gozdnih čebel ter krznom divjih živali.
Čeprav je lokalno že primanjkovalo lesa, se je njegova
vrednost počasi povečevala z razvojem obdelave in
trgovine. Zato ne preseneča, da so skoraj do srede
19. stoletja v odročnih kočevskih in snežniških gozdovih prinašali pepelika, kresilne gobe in polšji lov
več dohodkov kot les, podobno kot so v nižinskih
gozdovih fevdalci prejemali več od žirnine kot od
najboljše hrastovine.
V dobi tovorništva in furmanstva je teža lesa
oziroma neugodno razmerje med težo in vrednostjo
omejevalo prevoze na večje razdalje; le vodne poti
so omogočale cenen transport. V obmorskih krajih
so že od srednjega veka prodajali les Benečanom,
ki so povpraševali zlasti po hrastovini za ladje in
pilotih ter drveh za muranske steklarje. Trgovina z
ladijskim lesom se je razmahnila, ko so usposobili
ceste za prevoze. Habsburžanom je vodni transport v
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idrijskem rudniku živega srebra prinašal velikanske
dobičke, Ljubljančani in Kamničani so se s cenenimi
drvmi oskrbovali po Ljubljanici in Bistrici. Pač pa
so kmetje v Podravju z znatnimi presežki trgovali
z lesom, saj so ga s splavi in „šajkami« na veliko
plavili vse do Džerdapa. Zato ne preseneča, da so
na Pohorju med prvimi vznikle številne vodne žage.
Splavarjenje je bilo razširjeno tudi v Zgornji Savinjski
dolini, medtem ko v Posavju ni bilo na voljo gozdov
z lesom iglavcev.
Ko je Jožef II. leta 1783 ukinil prednostne rezervacije gozdov za rudarstvo, je povpraševanje lesu
dodelilo ceno, a je bila ta še vedno dokaj skromna.
Sredi 19. stoletja je parni stroj prinesel preobrat:
– na brezvodnem kraškem terenu je omogočil
gradnjo parnih žag,
– razmah železniškega omrežja pa je spodbudil
trgovanje z lesom.
S premogom se je končala t. i. „lesna doba«, ki je
tisočletja usmerjala življenje ljudi. Toda les je še vse
do druge svetovne vojne ostal nepogrešljiv energetik
in surovina za več tisoč izdelkov.
Z razvojem tehnologij je postala tudi bukovina
cenjen les, kar je bilo pomembno za naše gozdove,
v katerih prevladuje. V drugi polovici 19. stoletja je
cvetel izvoz bukovih žaganic, toda njihovo visoko
konjunkturo je na prelomu stoletja uničila ameriška
konkurenca. Ob parnih žagah so ponekod vznikli
primitivni predelovalni obrati za: zaboje, parkete,
lesno volno in drobno galanterijo. Z razvojem lesne
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industrije se je na račun tehničnega lesa zmanjševal
delež drv. Povpraševanje po uporabnejšem lesu
iglavcev je povzročilo zamenjavo naravnih bukovih gozdov s smrekovimi nasadi. Ta „plemenita
zabloda« je prinesla goloseke in umetne kulture ter
dobiček izpostavila za osrednji cilj gospodarjenja
z gozdovi.
Leta 1853 so podložniki s cesarskim patentom
o odkupu servitutnih pravic postali lastniki dveh
tretjin slovenskih gozdov. Zaradi roparskih sečenj,
ki so sledile temu, so cene lesa nazadovale, finančni
zlom leta 1873 pa je še dodatno zavrl gospodarski
razvoj monarhije. Cene lesa so oživele med leti
1880/81 in 1888/89, da bi ponovno nazadovale
v času italijansko-abesinske vojne (1895/96). Na
prelomu stoletja je les dosegel največjo vrednost,
saj je bil m3 lesa enakovreden 20 do 40-im delavskim uram.
V prvem desetletju 20. stoletja so dumpinške
cene bukove hlodovine iz Bosne – „bosanska
nevarnost« – ogrožale komaj vzpostavljeni trg tehnične bukovine. Med obema svetovnima vojnami
je trgovina z lesom zamrla, da bi po vsaki vojni
vzbrstela visoka konjunktura. Po prvi svetovni
vojni je oživelo povpraševanje za žaganim lesom,
ogljem in drvmi, ki so do začetka druge svetovne
vojne ostali najpomembnejši slovenski izvozni proizvodi. V tistem obdobju je v Sloveniji obratovalo
ok. 2.800 žagarskih obratov (2.500 vodnih žag in
300 parnih), katerih zmogljivosti so dvakratno
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V Sloveniji kljub stoletnim grožnjam
nikoli nismo trpeli pomanjkanja
lesa in v preteklosti so imeli tudi
najrevnejši brezplačen dostop do
suhljadi.

prekašale prirastke lesa. Svetovna gospodarska
kriza v letih 1929/33 je povzročila katastrofalen
padec cen lesa: od 40 do 60 %. Z njo se je končalo „zlato« obdobje gozdarstva, ki je trajalo od
l. 1860 in v katerem so cene lesa za 2- do 3-krat
presegale stroške dela. Do druge svetovne vojne
se je vrednost lesa počasi povečevala, a po l. 1935
je ponovno nazadovala zaradi sankcij proti Italiji
in njene morije v Etiopiji.
Po drugi svetovni vojni je bil les naše najpomembnejše izvozno blago. Toda v socializmu ni
bilo tržnih cen, temveč strogo nadzorovane: planske, maksimirane in dogovorne. Po osamosvojitvi
je globalizacija terjala nerealno nizke cene vseh
surovin – po l. 1800 les ni bil nikoli tako podcenjen. Vstop v gospodarski prostor Evropske unije
in prevzem evra nista prinesla izboljšanja, pač pa
je podražitev nafte po l. 2005 najavila premike v
rabi lesa (grafikon 2). Slabšo hlodovino listavcev
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je preusmerila v drva in tako nakazala, da bo v
prihodnje cena nafte odločala, s katero „klaso«
hlodov se bomo greli.
Kljub izboljšani vrednostni sestavi gozdov (visoki
gozdovi namesto panjevcev), novim prometnicam,
mehanizaciji in racionalizacijam se cene lesa od l. 1900
realno znižujejo, medtem ko stroški dela prekašajo
rast produktivnosti. Zdaj je povprečen m3 lesa enakovreden 3 do 4 uram gozdnega delavca, komaj kaj več
kot pred dvesto leti. Da se vrednost lesa in gozdov
neopazno zmanjšuje, je dolgo ostalo prikrito, saj so
vojne, inflacije, valutne spremembe in drugi pretresi
zamegljevali resničnost in ustvarjali iluzijo o dobičkonosnih naložbah v gozdove. Slednje smo celo primerjali
s hranilnicami in povzdigovali njihovo rezervno vlogo,
češ da lastnike rešujejo iz najhujših stisk.
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Trajnostno lahko vzdržujemo gozdove
samo tam, kjer sta pridelava in poraba
lesa zagotovljeni dolgoročno
V drugi polovici 20. stoletja se je spremenila namembnost lesa, po osamosvojitvi pa se je zelo skrčil tudi
lesni trg, kar je oslabilo ekonomsko moč, avtonomijo
in ugled gozdarstva. Komaj zaznavna dialektika
sprememb namiguje na znanstveno basen G. Batesona. Ugledni antropolog je žabo posadil v lonec
mrzle vode in ga tako počasi segreval, da žaba ni
opazila temperaturnih sprememb; ker ni skočila,
se je skuhala.
V bližnji preteklosti spremenjeno rabo lesa lahko
strnemo v tri sklope:

1. Nadomeščanje lesa
Zdrav, nežen in topel les so nadomestila mrtva in
hladna umetna tvoriva materiali: kovine, beton,
plastika in steklo, zato les že dolgo ni več pregovorni
spremljevalec človeka – „od zibelke do groba«. Les
preprosto ne vzdrži njihove konkurence, čeprav ima
vsestranske prednosti:
– je edina obnovljiva pridelava, ki shaja samo z
energijo sonca,
– njegova pridelava je energetsko varčna (grafikon 3)
in ne pušča odpadkov ali škodljivih izpustov,
– izdelki so ekološko razgradljivi in še med razgradnjo oddajajo toploto.
Za pridobivanje lesa je potrebno samo 3 % ener184

gije oziroma za tono lesa se porabi 5 do 7 kWh/t, za
izdelavo cementa 300, betona 1.000, plastike 8.200,
stekla in železa ok. 45.000 ter aluminija 72.000 kWh.
Visoka energetska poraba pomeni tudi bistveno več
izpustov ogljikovega dioksida.

2. Tehnologija predelave
Cenena proizvodnja temelji na serijski izdelavi, ki
potrebuje homogeno surovino, kar pa ni les. Zato se je
v zadnjih desetletjih radikalno spremenila tehnologija
lesne predelave. Nekoč prevladujočo žagarsko industrijo je zasenčila proizvodnja najrazličnejših plošč
(gradbene, mizarske, termoizolacijske, podložne,
fasadne idr.). Slednje ne potrebujejo tako kakovostnega lesa kot žagarska industrija, saj iz zdrobljenih
koščkov lesa z lepljenjem izdelajo plošče, ki prekašajo
naravni les. Toda tako predelan les je popolnoma
razvrednoten, saj izgubi svojo prvinsko naravnost,
lepoto in domačnost. Ker so novi izdelki nekajkrat
več vredni od lesne surovine, se dodana vrednost iz
naših gozdov še izdatneje preliva k lesnoindustrijsko
razvitejšim sosedom (Avstrija, Italija).
Neopazno in postopoma je usihalo povpraševanje
za komercialno zanimivimi gozdnimi sortimenti, kot
so: jambori, piloti, odrniki, hmeljevke, kolje, jamski
les, borov in bukov celulozni les, drogovi, železniški
pragi itn. Mnogi od naštetih izdelkov niso pokrivali
stroškov dela, a so znatno prispevali k racionalizaciji
nege. Sočasno so izumirali tudi: sodarji, kolarji,
rezbarji, strugarji, ščetkarji in izdelovalci drobne
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lesne galanterije; zadnji svoje vrste so zanimivi samo
še za etnologe in turiste.
Ker ni domačega povpraševanja, izvažamo najbolj
kakovosten les nepredelan in tako tujcem poklanjamo dodano vrednost. Pri tem nedomoljubnem in
pohlepnem početju prednjači Cerkev, ki z nepošteno
denacionalizacijo sebično siromaši slovenski narod.
Ob vsem tem smo prezrli dragocene zaposlitvene
možnosti v odročnih predelih, zato pa uvažamo,
razen pohištva, oglja, lubja idr., celo talne obloge,
čeprav smo bili v obdobju Kraljevine SHS med
pomembnejšimi evropskimi ponudniki parketov.
Za umno in učinkovito rabo lesa bi država morala
podpirati razvoj lesnopredelovalnih obratov in
spodbujati potrošnjo lesenih izdelkov, tako kot to
počnejo v bolj ozaveščenih skandinavskih državah,
Nemčiji idr., proizvajalce ekološko spornih gradiv pa
obremeniti za škodo, ki jo povzročajo z negativnimi
eksternimi učinki.

3. Mednarodna konkurenca
Na zaprtem in s carinami zaščitenem jugoslovanskem trgu se je slovensko blago samo prodajalo, ko
pa se je l. 1989 ta trg zaprl, s tehnološko zaostalimi
in oblikovno primitivnimi izdelki lesne industrije
ni bilo mogoče v Evropo. Zato se od osamosvojitve
zapirajo vrata nekonkurenčnih in slabo vodenih
lesnopredelovalnih obratov. Tudi razdrobljene
papirnice niso vzdržale pritiska svetovnih cen.
Za slabo negovanje gozdov nosi del krivde tudi
recikliran papir, ki poleg tega povzroča okolju več
škode kot koristi.
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Naših 1,2 milijona ha gozdov ni veliko, v EU
je to komaj 1 %; v njih vsako leto priraste dobrih
sedem milijonov m3 lesne gmote. S 60 % gozdnatostjo (evropsko povprečje je 30 %) in z več
kot pol hektarja gozda na prebivalca (v Evropi
0,1 ha/preb.) smo pravi „gozdni narod”. Toda
velika gozdnatost ni vrednota, je samo znamenje
neustrezne kmetijske politike, zaradi katere se
zmanjšuje naša samooskrba s hrano in daje potuho
brezbrižnim onesnaževalcem ozračja. Ko bodo
nastale vojne za vodo, hrano in energijo. bomo
med prvimi ostali lačni.
Naš odnos do gozdov in lesa je paradoksalen
– čeprav živimo obdani z zelenim bogastvom in
imamo obilo lesa, ga ne znamo uporabiti in oplemenititi, kaj šele uspešno tržiti. V večini držav EU
pripisujejo gozdovom strateški pomen, pri nas pa
so zgolj obrobna subkultura, ki vzbuja zanimanje
samo tedaj, ko umirajo, gorijo, jih rušijo viharji
ali uničujejo podlubniki. Ker sekamo manj kot
50 % prirastka in še tega bolj ali manj stihijsko in
nestrokovno, se lesna gmota kopiči na malovrednem drevju ali trohni v gozdovih. To pa je velika
gospodarska škoda, kajti kdor ne zna izkoriščati
naravnih dobrin, se bo moral podrejati mednarodni delitvi dela in bo moral drago plačevati njene
izdelke. Francoski pregovor pravi: „Kar zapravimo
– vzamemo dedičem, kar po neumnem prihranimo
– jemljemo sebi.”
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Gozdno bogastvo se pretvarja v gozdno
revščino
Čeprav so bili gozdovi tisočletja nepogrešljivi za
preživetje, ni nihče obogatel od gozdnega bogastva
in kljub pogostim grožnjam o pomanjkanju lesa ga je
bilo vedno dovolj tudi za najrevnejše (grafika). Sredi
20. stoletja je organizacija FAO napovedovala kritično
pomanjkanje lesa, kar pa se ni nikoli zgodilo, čeprav
smo priče zastrašujoče demografske eksplozije. Pač
pa vedno večja odvisnost svetovnega gospodarstva
od nafte, veliko nihanje cen in zavedanje, da so
zaloge končne, prebuja zanimanje za obnovljive vire.
V Evropski skupnosti je lesna biomasa opredeljena
kot najpomembnejši izkoristljiv in obnovljiv vir.
Njen nedavno sprejeti cilj do leta 2020 je: „3 x 20”,
ker pomeni:
– za petino povečati rabo obnovljivih virov,
– za 20 % zmanjšati porabo energije in
– za enak delež zmanjšati izpuste toplogrednih
plinov.
Slovenija načrtuje celo 30 % delež obnovljivih
virov, čeprav že zdaj pokriva komaj polovico svojih
energetskih potreb. Podobno usmeritev vsebuje tudi
novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah,
ki predpisuje, da mora vsaka novozgrajena hiša
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uporabljati najmanj 25 % energije iz obnovljivih
virov! Ko so v drugi polovici l. 2008 cene surove
nafte strmoglavile od 147 na manj kot 40 $ za sod, so
postali vprašljivi alternativni viri energije. V Sloveniji
od celotne količine posekanega lesa porabimo slabo
polovico za ogrevanje in kuho, kar je dobrih 5 % od
celotne energetske porabe.
Gozdovi so veliki zbiralniki ogljika, saj je v vsakem
kilogramu lesa vezano približno pol kilograma
ogljika. Les je glede izpustov ogljikovega dioksida
nevtralen, saj pri gorenju odda enako količino tega
plina kot ga ima vezanega. Toda ponor CO2 je samo
tisti ogljik, ki je dolgotrajno shranjen v izdelkih
iz lesa. Zato bi morali tudi iz okoljskih razlogov
spodbujati predelavo v trajne dobrine, za kurjenje
pa nameniti samo neuporabne lesne odpadke. Z
opuščanjem pridobivanja lesa krnimo zmogljivosti
gozdov za uravnavanje podnebnih skrajnosti ter
tako še zaostrujemo posledice katastrofalnih ujm.
Iz poteka biološke, logistične ali »S« krivulje rasti
(grafikon 4) je razvidno, da je v rani mladosti in
pozni starosti akumulacija biomase najmanjša, v
dobi pospešene rasti pa največja (Bmax). Samemu sebi
prepuščen razvoj gozdov vodi v divjino. Neukročena
narava ima sicer svoje čare, toda gozdovi, v katerih
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se biomasa razrašča brez skrbnih gojiteljevih rok,
niso lepi in prej ali slej postanejo težko prehodni ter
neprivlačni. Zato je ena najpomembnejših zadolžitev gozdarstva, da vzdržuje gozdove v optimalnem
funkcioniranju in vsak foton sončne energije usmeri
v visokovredno surovino.
V povojnem obdobju smo skoraj pol stoletja
negovali in kopičili lesne zaloge, zdaj pa ne vemo,
kaj bi z njimi. Sočasno smo priče grozljivemu
protislovju, ko zaradi daljše vegetacijske dobe,
povečanih emisij ogljikovega dvokisa in dušičnih
spojin gozdovi rastejo hitreje kot kdaj koli prej.
Če bomo najbolj inovativen naravni material – les
– uporabljali pretežno kot cenen energent, in to
na način, ki je vse prej kot „high-tech”, bomo zanj
iztržili komaj 20 do 40 EUR/m3, namesto da bi
zaslužili nekajkrat več. Vzvraten razvoj nas vrača
v že preživeto zgodovinsko obdobje, ko so večino
lesa pretvorili v dim in pepel ter zanj prejeli samo
toliko, kolikor je veljala njegova najnižja toplotna vrednost. S tako rabo lesa bodo izpuhteli tudi
enormni povojni vložki, s katerimi smo izboljšali
klavrno predvojno stanje gozdov.

Kjer gozdovi rastejo sami,
ni gozdarstva
Tradicionalno gozdarstvo je konservativna in odrevenela stroka, ki se počasi in s težavo odziva na spremembe, toda prej ali slej se bomo morali ovesti, da
nas razvojne težnje vračajo stoletja nazaj. Če bomo
les kurili, ne da bi ga poprej snovno uporabili, gozdovi ne bodo potrebovali gozdarjev, temveč samo
drvarje. Slednji lahko shajajo brez znanja, saj so
drevesa znali sekati že naši kamenodobni predniki.
Pri malovredni pridelavi bo vprašljiva tudi smiselnost gozdarskega izobraževanja in raziskovalnega
dela. Našim gozdovom grozi pustošenje, kakršnega
bi lucidni ekonomist J. Schumpeter označil za
„kreativno destrukcijo”, t. j. stanje, ko destruktivno
prevladuje nad kreativnim.
Zmanjševanje vrednosti lesa in donosnosti gozdov,
kopičenje nekakovostnih lesnih zalog, nedoseganje
ciljev v zasebnih gozdovih, enostranska eksploatacija državnih gozdov so razlogi, ki terjajo temeljito
prenovo. Nove paradigme gospodarjenja z gozdovi
ne smemo omejevati samo na les. Večnamensko
gozdarstvo mora temeljiti na ekologiji, varovanju
vsega živega in skrbi za vsesplošno blaginjo, kajti
kot globalna dobrina so gozdovi pomembnejši za
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vodni krog, podnebje, raznolikost življenja, zdravje,
rekreacijo in našo duhovnost.
Za izboljšanje nezadovoljivega stanja je veliko
možnosti, najbolj pereče strokovne slabosti bi lahko
odpravili brez političnega soglasja.

Fitocenologija
V naših gozdovih so zaradi orografskih, geoloških,
talnih in podnebnih raznolikosti rastišča pestro
prepletena, zato je prvenstvena naloga gozdarstva,
da te razlike prepozna. Rastiščne dejavnike najpreprosteje dekodiramo s pomočjo fitocenologije.
Brez podrobnega kartiranja vegetacije ne moremo
govoriti o ekološkem gozdarstvu, niti o sodobnem
varovanju narave. Gozdarstvo, ki pri svojem delu
ne uporablja celovitih sinekoloških metod, nima
znanstvene podlage.
Modeliranje
Bistvo gozdne proizvodnje je v prilagajanju intenzivnosti ukrepanja mozaičnosti gozdnih združb ter
njihovi dinamiki. Različna rastišča, veliki razponi v
vrednosti lesa in stroških gojenja terjajo diferencirane
negovalne modele ter temu ustrezno ravnanje.
Varovanje
Gozdovi so naravna dobrina, za njihovo varovanje ne
zadošča deklarativno zavzemanje za naravo. Naravo
lahko varujejo samo ljudje, ki jo dobro poznajo, so
z njo v stalnem stiku in imajo ustrezno znanje. Brez
poznavanja rastlin in živali, biotopov, habitatov,
endemitov idr. posebnosti je vsako varovanje na
trhlih nogah oziroma preprosto: „Če ne vemo, kaj
imamo, tega tudi ne moremo varovati.”
Urejanje
Edini relevantni pokazatelj kakovostnega načrtovanja
je primerjava med načrtovanim in doseženim, njuno
preveliko razhajanje opozarja na slabosti tradicionalnih metod urejanja gozdov. Med zasebnimi in
državnimi gozdovi je nepremostljiv prepad, zato
je nesmiselno in zavajajoče, da manipuliramo z
njimi v „enotnih« načrtih. Le-te kaže poenostaviti
in računalniško povezati s podrobnimi gojitvenimi
načrti ter jih tako aktualizirati in omogočiti hitrejše
ažuriranje.
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Znanje
Kdor želi upravljati z naravo, se mora najprej naučiti
njenega jezika. Za razvojno prenovo je potrebno
drugačno znanje in modeli, ki ne temeljijo samo
na lesni pridelavi, temveč izhajajo prvenstveno iz
okoljskih in socialnih vlog gozdov.
Tisočletja je gozd omogočal preživetje ljudem, les
pa je bil nosilec civilizacije in kulture. Ko je tehnika
zmagala na duhom, so postala naša svetišča zanimiva
samo še za „temno zelene« posameznike. Svetovna
konferenca v Rio de Janeiru (1992) je obudila zamisel o trajnostnem ravnanju, a so vse obveznosti in
obljube politikov ostale samo pri besedah. Dokler
les ne bo postal zaželena »surovina prihodnosti«,
se bomo morali sami oprijeti svojih korenin, kajti
brez zanesljivih materialnih temeljev bomo težko
ohranili svojo identiteto.
Naravne danosti, obilje gozdov in zgodovinsko izpričana navezanost slovenskega naroda na

gozdove in les obvezujejo, da ohranimo tradicijo
gozdarstva in lesarstva ter tako prihodnjim rodovom zagotovimo bogatejšo prihodnost. Zdajšnja
podoba slovenskega gozdarstva je preživela tvorba.
V sodobnem času, ki ga obvladujejo informacijske
in storitvene dejavnosti, se pretirano ukvarja s
praproizvodnjo. Gozdarstvo bo moralo uveljaviti:
kulturno-ekološki menedžment (ecosystem services), aktivno varovanje gozdov, mehke metode
izkoriščanja lesa, njegovo predelavo v vrhunske
izdelke, prijazno svetovanje in dialog z javnostjo.
Samo s prenovljeno miselnostjo in ekološkim znanjem se bomo lahko ponovno pridružili gozdarsko
razvitejšemu okolju, s katerim smo se nekoč že
primerjali. Če bomo samo „čakali na Godota«,
bomo dodobra osiromašili „narodno bogastvo« in
za vedno zamudili njegove razvojne priložnosti. Od
gozdov in gozdarstva bodo ostali samo nostalgični
spomini na lepe stare čase.
Mag. Mitja CIMPERŠEK, univ. dipl. inž. gozd

Književnost
Hrvaška knjiga o boleznih in škodljivcih urbanega drevja
Skupina avstrijskih in hrvaških strokovnjakov,
Christian Tomiczek, Darko Diminić, Thomas Cech,
Boris Hrašovec, Hannes Krehan, Milan Pernek
in Bernhard Perny, je pri Univerzitetni založbi v
Zagrebu, verjetno leta 2008 (ker letnica izida ni
natisnjena), izdala knjigo Bolesti i štetnici urbanog
drveča. Pred več kot 15 leti so omenjeni štirje
avstrijski strokovnjaki, ki se ukvarjajo z drevjem
v urbanem okolju utemeljili projekt za izdelavo
priročnika za spoznavanje bolezni in škodljivcev
tega drevja. To je bilo tem bolj potrebno, ker je
strokovna literatura o tej tematiki sila skromna.
Razmere v katerem raste urbano drevje, pa se
močno razlikujejo od razmer v njegovem naravnem okolju. Tudi vrste bolezni in škodljivcev se na
njih precej razlikujejo, ne toliko po vrstni sestavi,
bolj po intezivnosti njihovega pojavljanja. Kot
rezultat tega projekta je nastala knjiga Krankheiten
und Schädlinge an Bäumen im Stadtbereich, ki
je izšla leta 2000. Nato je prišlo do sodelovanja
omenjenih avstrijskih in hrvaških strokovnjakov,
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ki so vsi razen enega študirali gozdarstvo, eden
pa biologijo, vsi pa delujejo na širokem področju
varstva gozdov. Svoje (nove) ugotovitve in izkušnje
so združili v izboljšani in razširjeni knjigi Bolesti
i štetnici urbanog drveća, ki jo želimo prikazati.
Knjiga šteje 384 strani. Ima poleg uvoda obsežna
poglavja o Boleznih urbanega drevja (ki zajema 47
bolezni), Trohnobah urbanega drevja (ki zajema 24
trohnobnih gliv), Škodljivcih urbanega drevja (ki
zajema 88 škodljivcev) nato pa še krajši poglavji o
Poškodbah in škodah antropogenega in abiotičnega
izvora ter o Škodljivih polparazitnih rastlinah. Zelo
koristna sta indeksa znanstvenih in hrvaških imen.
Sledijo še kratke biografske skice avtorjev. Tipkopis
knjige so recenzirali trije strokovnjaki, od tega
dva hrvaška in prof. dr. Maja Jurc z Gozdarskega
oddelka tukajšnje Biotehniške fakultete.
Problemi z boleznimi in škodljivci drevja obstajajo odtlej, ko so ga začeli saditi v mestnih aglomeracijah. Mesta nudijo drevju drugačna rastišča, ki
se od naravnih dokaj razlikujejo. V začetku je šlo
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pri propadanju ali slabem uspevanju tega drevja
predvsem za fiziološke bolezni za razne motnje
zaradi rastiščnih razmer, za bolezni in škodljivce
pa so se v zelo skromnem obsegu začeli zanimati
šele pred kakimi 150 leti, vendar pravzaprav le za
vrste bolezenskih povzročiteljev in škodljivcev,
ne pa za njihovo zatiranje. Tedaj so bile vsaj za
kemično zatiranje neznatne možnosti, sedaj je za
to vrsto zatiranja veliko več možnosti, vendar je
zaradi ekološke ozaveščenosti meščanov to le v
redkih primerih izvedljivo. Očitno okužba drevja
od bolezni in napad škodljivcev do novejšega časa
nista bila tolikšna, da bi zahtevala večjo pozornost
ali poskuse ukrepanja.
V zadnjih desetletjih pa so v številnih mestih v
čedalje večjem obsegu ugotavljali hiranje številnih
parkovnih dreves. To je povzročilo več dejavnikov.
Drevju puščajo urejevalci cest in pločnikov čedalje
manj prostora, najraje bi ves prostor pod krošnjo
zabetonirali ali asfaltirali. Nemci pravijo temu
zelo ustrezno, da želijo tla zapečatiti (den Boden
versiegeln). Drevju seveda ne koristijo izpušni
plini, ki neodvisno od njihove kemične sestave, ki
drevju gotovo ni v prid, spreminjajo tudi toplotne
razmere ob cestah. Seveda je globalna otoplitev
drevju prej v škodo kakor v korist, itd.
Prav tako so se začele v novejšem času v
dokaj škodljivem obsegu pojavljati nove ali prej
praktično nepomembne bolezni kot sta npr.
platanova listna sušica (Apiognomonia veneta),
listna sušica divjega kostanja (Guignardia aesculi)
in druge. Večjo pozornost, da ne rečem preplah
pa so povzročili škodljivci, npr. platanova mrežasta stenica (Corythuca ciliata), listni zavrtač
divjega kostanja (Cameraria ohridella), ki se iz
Ohrida, kjer so ga prvič odkrili, nezadržno širi
na sever, platanov listni zavrtač (Phylonorycter
platani) in drugi.
Vse to je narekovalo, da je treba boleznim (tako
fiziološkim kakor abiotičnim) ter škodljivcem
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nameniti več pozornosti. In iz teh prizadevanj je
nastala obravnavana knjiga, ki je zamišljena kakor
nekak ključ za določanje omenjenih škodljivih
dejavnikov. Vsaki bolezni, škodljivcu ali abiotičnemu dejavniku sta namenjeni dve strani, leva
opisna z besedilom, kjer je navedeno drevo ali
drevesne vrste, kjer se škodljivi dejavnik pojavlja, nato sledi opis simptomov, nato povzročitelj
bolezni ali poškodb. Zelo koristen je naslednji
odstavek, kjer so opisane možnosti zamenjave s
kakim drugim škodljivim dejavnikom. Nato so
opisane posledice obolenja ali poškodb za deblo
in naposled še varstveni ukrepi, pri čemer se
priporoča predvsem izboljšanje rastnih razmer,
nato razni mehanični ukrepi ( redkejša zasaditev,
izrezovanje tumorjev in pod.). Pri boleznih so v
nekaj primerih priporočeni tudi fungicidi, vendar
brez podrobnejših opredelitev njihove kemične
sestave. Na desni strani so slike, ki so večinoma
zelo nazorne. Škoda je, ker so brez številčnih
označb in podpisov in tudi besedilo na nasprotni
strani se nanje ne sklicuje. Tako le izurjeno oko
strokovnjaka-specialista takoj zadene, kaj slika
predstavlja. Drugim manj verziranim pa to ne
more uspeti. To velja posebej za glive s slikami
spor in trosišč, pa tudi pri škodljivcih bi se našle
take slike. Ilustracije takih določitvenih ključev so
njihova najpomembnejša sestavina, želja založb
pa navadno je, da naj ne bi bile preveč natančno
označene, ker to otežuje njihovo bralnost pri
nespecializiranih bralcih.
Najbrž je po pomoti je izpadel opis poškodb
urbanega drevja zaradi zimskega odstranjevanja
snega s cest s kuhinjsko soljo, ki se zdaj sicer čedalje
bolj opušča, vendar so bile te poškodbe v nedavni
preteklosti resen problem.
Obravnavana knjiga je dragocen prispevek,
ki bo olajševal poznavanje bolezni in škodljivcev
urbanega drevja.
akademik dddr. Jože MAČEK
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Izobraževanje in kadri
Prof. dr. Iztok Winkler – 70-letnik
Dr. Iztok Winkler, redni profesor za področje
ekonomike gozdarstva na Biotehniški fakulteti, je
praznoval 70-letnico.
Prof. dr. Iztok Winkler se je rodil 22. februarja
1939 v Novi vasi na Blokah. Osnovno šolo je obiskoval na Krki na Dolenjskem in v Ljubljani ter leta
1963 diplomiral na Gozdarskem oddelku Biotehniške
fakultete. Po diplomi je bil najprej zaposlen v proizvodno-tehničnem sektorju Gozdnega gospodarstva
Ljubljana. Leta 1964 je postal najprej honorarni, leta
1965 pa redni asistent pri Inštitutu za ekonomiko
gozdarstva in lesarstva Biotehniške fakultete. Vmes
je bil tudi zunanji sodelavec Inštituta za gozdno in
lesno gospodarstvo. Na Univerzi v Zagrebu je magistriral leta 1969, doktoriral pa leta 1974 z disertacijo
Zasebni gozdovi v Sloveniji kot objekt gospodarske
politike. Poleg pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela na fakulteti je bil intenzivno vključen
tudi v politično življenje.
Prof. dr. Iztok Winkler je bil leta 1975 izvoljen
za izrednega, leta 1981 pa za rednega profesorja
za predmete ekonomika gozdarstva ter ekonomika
gozdne proizvodnje, in sicer na dodiplomski ter
podiplomski stopnji. Pri svojem pedagoškem delu
je poseben poudarek namenjal gospodarjenju z
zasebnimi gozdovi. Povsem na novo je oblikoval
predmeta uvod v raziskovalno delo, organizacija
in metode raziskovalnega dela in prevzel predmet
organizacija dela v gozdni proizvodnji na vseh
stopnjah študija gozdarstva. Za vse predmete je
pripravil študijsko gradivo oz. učbenike, ki štejejo
12 bibliografskih enot. Pod njegovim mentorstvom
je na dodiplomski stopnji pripravilo diplome več
kot 110 študentov, na podiplomski stopnji pa 12
magistrov in 6 doktorjev znanosti, če posebej ne
omenjamo pogoste vloge recenzenta v magistrskih
in doktorskih postopkih na univerzah v Ljubljani,
Zagrebu, Beogradu, Sarajevu itn.
Ob pogledu na raziskovalno delo prof. dr. Iztoka
Winklerja nikakor ni mogoče prezreti poglobljenih
analiz na eni strani, pa tudi širine na drugi in obsežnega opusa del: več kot 100 znanstvenih člankov,
30 samostojnih publikacij, več deset monografij in
vabljenih predavanj na znanstvenih konferencah v
tujini in doma. Rdeča nit raziskovalnega dela prof. dr.
Iztoka Winklerja je ekonomska in organizacijska pro190

blematika gozdarstva, posebno zasebnega sektorja,
ter stalna povezanost raziskovalnega, strokovnega
in pedagoškega dela, kjer je priznaval samo njihovo
medsebojno bogatenje. V tem pogledu je vodil tudi
več raziskovalnih projektov, npr. Stabilnost večnamenskega gozda v stresnih razmerah, Podlage za
gozdarsko politiko in Trajnostno gospodarjenje z
zasebnimi gozdovi. Pri svojem raziskovalnem delu
se ni omejil samo na svoje ožje področje, ampak
je z bogatimi izkušnjami odločilno pripomogel
tudi k razvoju, usmerjanju in napredku mlajših
sodelavcev na sorodnih področjih gozdne tehnike
in organizacije dela.
Strokovno in razvojno delo prof. dr. Iztoka
Winklerja sega v leto 1965, posebno pa v leto
1974, ko se je intenzivno posvetil gospodarjenju
z zasebnimi gozdovi v Sloveniji. S takratnimi
gozdnogospodarskimi organizacijami združenega
dela je zavzeto sodeloval pri reševanju konkretnih
vprašanj s področja ekonomike in organizacije gozdarstva ter z osrednjimi gozdarskimi inštitucijami
pri reševanju vseh ključnih vprašanj gozdarske
politike, na kar kaže več kot 50 bibliografskih enot
strokovnega in razvojnega značaja. Od leta 1971
naprej je bil član republiške komisije za obravnavanje
gozdnogospodarskih načrtov (predsednik od leta
1985), od leta je bil 1974 stalni sodni izvedenec za
ekonomiko in organizacijo gozdarstva (več kot 30
bibliografskih enot), od leta 1975 do 1979 pa tudi
predsednik Izvršnega odbora Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. Strokovno delo prof.
dr. Iztoka Winklerja je prepoznavno tudi v pripravi
strokovnih podlag za srednjeročni in dolgoročni
načrt gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji ter gozdarski zakonodaji, pripravi Enciklopedije Jugoslavije,
Enciklopedije Slovenije, 2. izdaje Gozdarske enciklopedije ter Avstrijskem gozdarskem leksikonu.
Obsežno strokovno delo je opravil tudi pri pripravi
strokovnih podlag za preobrazbo gozdarstva po
letu 1991 in pri tem sodeloval z gozdnogospodarskimi organizacijami in Splošnim združenjem za
gozdarstvo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ter Zavodom za gozdov Slovenije, kjer
bil tudi član sveta.
Prof. dr. Iztok Winkler je pustil svoj pečat tudi
na področju vodstvenega dela na Univerzi v LjubGozdV 67 (2009) 3

Izobraževanje in kadri
ljani in Biotehniški fakulteti kot član habilitacijske
komisije Univerze v Ljubljani (1978 do 1983), bil je
dolgoletni predstojnik Katedre za gozdno tehniko
in ekonomiko, predstojnik Oddelka za gozdarstvo
BF ter član senata in Upravnega odbora Biotehniške
fakultete (1995 do 1997), prodekan za študijske
zadeve Biotehniške fakultete (1998 do 2000) ter
dekan Biotehniške fakultete 2000 do 2002.

Leta 1965 je prof. Winkler za svoje delo prejel
medaljo zaslug za narod, leta 1975 red zaslug za narod
s srebrno zvezdo, leta 1978 zlato plaketo Univerze
v Ljubljani in leta 1986 red dela z rdečo zastavo, če
naštejemo samo najpomembnejša.
Ob tej priložnosti prof. dr. Iztoku Winklerju
namenjamo iskrene čestitke.
Igor POTOČNIK

In memoriam
Jože Martinčič
1935–2009
Na sam začetek pomladi, ko povsod v naravi začenja
kipeti novo življenje, je notranjske gozdarje presenetila žalostna novica. Posloviti smo se morali
od še enega dobrega kolega in prijatelja. Sredi tako
imenovanega aktivnega pokoja sta za vedno zastala
srce in snovanje nikoli mirujočega in na videz nikoli
utrujenega garača Jožeta Martinčiča. Odšel je tako,
kot je živel: po svojih načelih in po svojem prepričanju
– ko je dosegel svojo »poslednjo normo« ...
Za tiste, ki smo ga poznali, je bil Jože Martinčič
predvsem izreden človek. Iskren prijatelj nekaterim,
dobrohoten sodelavec premnogim. In, kot se je sam
večkrat izrazil, povsem naključno tudi gozdarski
inženir! Delo in uspešnost pri delu je Jože vrednotil
veliko višje kot položaj in naziv, ki ga ponavadi zagotavlja diploma. Vedno ponosen na svoje »jezersko«
poreklo je rad razmišljal, govoril in ravnal po zdravi
kmečki pameti. Toda vselej je znal svoje pestro
ravnanje nadgraditi, včasih pa tudi »opravičiti« z
nespornim strokovnim znanjem.
Kjer koli se je pojavil, je izstopal. Vedno in vidno!
Po obilnejši postavi, po gromkem glasu, po duhovitem in slikovitem narečnem izražanju, po očarljivi
neposrednosti! Pogosto samosvoj, včasih trmast, a
vselej neomajno prepričan vase in v svoje delo. Sodelavce je prepričeval z osebnim zgledom in uspešnim
delom. Zaradi svoje izrazite samosvojosti ni vedno
naletel le na dobrohotne podpornike. Občasno se
je moral soočati tudi z nagajanji in nasprotovanji. A
v vseh situacijah se je izkazal kot duhovit in izviren
retorik. Z vedrim, odkritim in vselej humornim
nastopom je znal očarljivo pojasnjevati svoja stališča
in čudežno nevtralizirati na videz nerešljive zaplete.
Vedno znova mu je uspelo pomiriti občasne kritike
GozdV 67 (2009) 3

in nasprotnike; od nepopustljivih lastnikov parcel,
do nadutih birokratov, togih
inšpektorjev in celo sodnikov.
Večji del svoje gozdarske
kariere je inž. Jože Martinčič
posvetil gozdarskemu gradbeništvu. Izučil in izpopolnil
se je v vseh zahtevnih fazah tega kompleksnega
področja in se z dolgoletnim delom ter izkušnjami
uveljavil kot nesporna strokovna avtoriteta na tem
področju. Pri svojem delu je bil izredno iznajdljiv
in napreden. V izvedbeno gozdno cesto-gradnjo je
vpeljal sodobna strokovna načela trasiranja gozdnih cest in nove tehnologije pri njihovi izgradnji.
Kot načrtovalec, traser in graditelj je tako postavil
pomemben mejnik pri izgradnji učinkovitega sistema
gozdnih cest na Notranjskem. Njegovemu zgledu so
sledili tudi kolegi na drugih območjih.
Vodil je racionalno majhen, a zelo uspešen, kot se
je rad izrazil, koheziven kolektiv Gozdnih gradenj v
okviru GG Postojna. Svojim podrejenim je neverjetno
zaupal. Znal jih je motivirati in povzdigniti v samostojno razmišljajoče sodelavce, tudi pri zahtevnejših
delih. Rezultat večletnega menedžerskega dela tega
uspešnega kolektiva je zelo konkreten in nesporen. Pri
tem ni mogoče spregledati deleža, ki ga je k zavidljivemu skupnemu uspehu prispeval inž. Jože Martinčič.
V zlati dobi slovenskega gozdarstva so notranjski
gozdarji dobili skoraj popoln, zelo učinkovit sistem
sodobnih gozdnih cest in se z njim povsem približali
načrtovani optimalni odprtosti gozdov v območju.
V tem času zgrajene ceste se ponašajo z elementi, ki
zagotavljajo večjo varnost prometa, zelo majhne stroške
vzdrževanja in racionalne investicijske stroške, ki jih
je omogočila inovativna tehnologija izgradnje.
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In memoriam
Vse enormno delo zdaj pomeni nekakšno sanjsko
uresničitev vizij, v katere je Jože Martinčič neomajno
verjel, se zanje neutrudno prizadeval in imel je srečo,
da je to tudi dočakal! Dočakal kot svoje osebno
zadovoljstvo in zadoščenje!
Kaotične razmere, ki so sledile v tedanjem
gozdarstvu, so Jožeta ustavile v njegovem ustvarjalnem zagonu. Tako rekoč čez noč so se spremenile
razmere in razmišljanja. In nič več ni bilo tako,
kot je bilo! Nenadoma nihče več ni razmišljal o
Martinčičevih potencialih in izkušnjah. Predčasno
so ga upokojili.
Toda Jožeta Martinčiča ni bilo mogoče umiriti. To
ni uspelo ne delodajalcem in ne zdravnikom, ki so mu
skušali stabilizirati načeto zdravje. V njegovi življenjski filozofiji preprosto ni bilo prostora za mirovanje!
Namesto za predlagani bypass se je raje odločil za lastno
neodvisnost. Podobno kot pred leti njegov oče se je tudi

on na stara leta odločil za fizično delo v gozdu, ki ga
je kupil prav v ta namen. To delo ga je izpolnjevalo in
osrečevalo. Pri delu je ostal zvest svojim nepopustljivim
delovnim načelom. Vse do svojega zadnjega dne! Ko
je izpolnil zadano normo, se je srečen vrnil domov
– in zaspal – tokrat za vedno ...
Ko se v mislih še enkrat poslavljam od našega
prijatelja, mi prihaja na misel ena izmed misli,
tako značilna za Jožeta Martinčiča. Ko ga je sodnik
v neki nadvse resni razpravi izpovedoval njegovih
»grehov«, mu je Jože vedro odvrnil: »Veste, gospod
sodnik, kdor dela, pač pušča za sabo sledi in ni ga
težko kritizirati. Če ne bi delal nič, mi sedaj ne bi
imeli kaj očitati ...«
Jože Martinčič je za seboj zapustil resnično
impozantne sledi. So neizbrisljive in govorijo same
zase ...
Arne KOZINA, univ. dipl. inž. gozd.
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Uvodnik
Gozd za trajnost bivanja
To je bil moto letošnjega Tedna gozdov. Pa se povrnimo več kot desetletje nazaj, ko je Zveza gozdarskih
društev Slovenije izdala knjigo Gozd je veliko več, kjer so znane Slovenke in Slovenci opisali svoj odnos in
občutenje gozda. Naj mi bo dovoljeno da nekaj njihovih misli, izbor je seveda moj, ponovim.
Spomenka Hribar: Morje in gozd imata nekaj skupnega: oba sta simbola skrivnosti. Sta skrivnost …
Matjaž Jež: Kaj mi pomeni gozd? Tisoč besed bi lahko uporabil, da bi skušal odgovoriti na to vprašanje,
pa še bi bilo premalo.
Matjaž Kmecl: Ko je bil Prešernov Črtomir dokončno poražen in najbolj obupan, je vzdihnil: »Beg je moj
up, gozd je moj dom …«
Manca Košir: Drevesa so mi več povedala o življenju kot mnogi ljudje, ki so govorili o njem.
Milan Kučan: Gozd ostaja slejkoprej naša velika rezerva, le da se funkcija te rezerve v današnjem svetu
bliskovito spreminja – tako bliskovito, da ji s svojo zavestjo komajda sledimo.
Matej Metlikovič: V globinah tega razraščenega vodovja pa slutim tudi pribežališče in skrivališče, zasede
in spopade, preganjanja, ubijanja in umiranja, prepoznavam prostore samotnih in množičnih smrti.
Peter Novak: Kaj mi pomeni gozd tehniku – energetiku! Preprost in najbolj stvaren odgovor bi bil: obnovljivi vir energije.
Hubert Požarnik: V današnjem času je še posebno pomembna razlika med znanstvenikom in modrecem
v tem, da slednji ve za meje svojega znanja, da »ve, koliko ne ve« in da o mnogih rečeh človeštvo tudi nikoli
ne bo zvedelo ničesar z gotovostjo, zaradi česar je modrec v svojem poseganju v svetu okoli sebe previden,
obziren in zato v primerjavi z današnjim znanstvenikom ne počne vsega, kar je možno početi.
Janez Šinkovec: Tradicionalno so šteli lastnino kot neodtujljivo in absolutno pravico. Ta pojmovanja so
preživeta. Država lahko v mejah ustave nalaga lastnikom, da nekaj storijo, dopustijo ali opustijo, vedno
skladno s sprejetim splošnim interesom.
Alojzij Šuštar: Kdor je v svojem življenju doživljal gozdove in vse njihovo bogastvo, ima pravo domotožje
po gozdovih.
Kazimir Tarman: Narava ni ustvarjala tolikšne raznovrstnosti in populacijske množičnosti, saj v nekaterih
gozdnih tleh živi od 100.000 do 200.000 osebkov na kvadratni meter tal, iz gole potratnosti. Ne, narava ravna
s snovjo in energijo zelo gospodarno.
Miha Tišler: Za človeka se že postavlja oznaka Homo oecophagus, tj. človek ki žre ekosistem. Kljub temu,
da ima človek pamet, znanje in sposobnost odločanja ob določenem moralnem zavedanju, je videti, da nam
manjka toliko modrosti in odločnosti, da bi vsaj omilili posledice naših dejanj in pomislili na zanamce.
Niko Torelli: Les je skorajda naša edina surovina, ki pa je obnovljiva in nastaja ob blagodejnem učinku na
okolje in povsem neškodljivo in brez stroškov razgradljiva. Ekološki karakter lesa se kaže tudi v tem, da je za
proizvodnjo žaganega lesa potrebnih le 30 – 40 kWh/m3, za proizvodnjo intenzivno lepljenega vezanega lesa
60 – 80 kWh/m3, ivernih plošč 120 – 160 kWh/m3 in za papir 500 – 1.000 kWh/t. za primerjavo naj povemo,
da je za proizvodnjo jekla potrebnih 4.000 kWh/t in za aluminij kar 70.000 kWh/t.
Anton Trstenjak: Velja pravilo: ko je bilo podrto prvo drevo, se je začela civilizacija, in če bo padlo tudi
zadnje drevo, bo to konec civilizacije.
Drago Ulaga: Kolikokrat na teden je treba v naravo, o kateri pravimo, da je naše skupno vadišče? Športni
zdravniki, kardiologi, internisti, ortopedi in drugi priporočajo vadbo živahne hoje trikrat na teden po dobre
pol ure, enkrat na teden pa tudi zahtevnejši izlet.
Ciril Zlobec: Zmerom, kadar sva z očetom podirala drevesa, se mi je zdelo, ko je drevo padalo in se je prej
okrogla krošnja sploščila, da pada v smrt nekaj živega in pušča za sabo nenavadno praznino, pravi lijak svetlobe,
kar me je ob vsakem posekanem drevesu presenetilo, prevzelo skoraj z nekakšnim sakralnim občutjem. Ta
občutek, ta spoj med gozdom in drevesom, in soborci, ki so ob meni padali, mi je tudi navdihnil pesem…
Gozd je res veliko več!
Mag. Franc PERKO
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Sezonska dinamika debelinske rasti dreves
Seasonal dynamics of radial growth of trees
Jožica GRIČAR1
Izvleček:
Gričar, J.: Sezonska dinamika debelinske rasti dreves. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 4. v slovenščini z izvlečkom v
angleščini, cit. lit. 40. Prevod avtorica, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
V zadnjem času so bile objavljene številne raziskave o sezonski dinamiki nastanka lesa pri različnih drevesnih vrstah,
medtem ko je dinamika nastanka floemske branike slabše raziskana. Vpliv določenih podnebnih dejavnikov na
mehanizem nastanka lesne ali floemske branike je mogoče raziskati pri drevesih, ki rastejo v naravnem okolju ali
pa v poskusnih nadzorovanih razmerah. Medletne informacije o debelinski rasti so zelo pomembne za modeliranje
v dendroklimatoloških in dendroekoloških raziskavah, saj pomagajo razumeti in pojasniti podnebne signale, ki so
zabeleženi v širini in anatomski zgradbi branik. V članku sta opisani debelinska rast dreves in kambijeva aktivnost,
naveden je tudi kratek pregled objav o medletni dinamiki nastanka lesa, ki trenutno potekajo v Evropi, ter potencial
raziskav o nastanku floema.
Ključne besede: kambij, kambijeva aktivnost, ksilogeneza, floemogeneza, les, ličje, celična diferenciacija
Abstract:
Gričar, J.: Seasonal Dynamics of radial growth of trees. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009,
Vol. 4; in Slovenian, abstract in English, quot. Lit. 40. Translated by the author, proofreading of the English text
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Numerous studies are currently being carried out on the seasonal dynamics of wood formation, but similar studies
on secondary phloem are rare. The influence of certain climatic factors on the mechanism of xylem and phloem ring
growth formation can be studied on trees that are growing in their natural environment or under experimentally
controlled conditions. Intra-annual information on radial growth of trees are very important for modeling in
dendroclimatological and dendroecological studies for better use and interpretation of climate proxies that are
stored in ring widths and features. This paper gives a description of radial growth of trees and cambial activity,
and a brief overview of the studies of intra-annual wood formation currently being carried out in Europe, and the
potential of phloem formation research.
Key words: cambium, cambial activity, xylogenesis, phloemogenesis, wood, living bark, cell differentiation
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UVOD

INTRODUCTION

V zadnjem času so bile objavljene številne raziskave
o sezonski dinamiki nastanka lesa pri različnih
drevesnih vrstah, medtem ko je dinamika nastanka
floemske branike slabše raziskana. Obsežne študije so bile opravljene pretežno na iglavcih, zlasti
zaradi njihove preprostejše anatomske zgradbe
lesa, velikega gospodarskega pomena ter velike
pogostnosti v evropskih gozdovih. Prve tovrstne
raziskave so bile opravljene že pred desetletji (za
pregled glej LARSON, 1994), vendar pa je dandanes težnja k večletnim študijam ksilogeneze na
istih drevesnih vrstah na izbranih rastiščih.
V članku sta opisani debelinska rast dreves in
kambijeva aktivnost, naveden je tudi kratek pregled objav o medletni dinamiki nastanka lesa, ki
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trenutno potekajo v Evropi, ter potencial raziskav
o nastanku floema.

2
2

DEBELINSKA RAST DREVES
RADIAL GROWTH OF TREES

V lesnatih rastlinah že v prvem letu rasti primarna prevodna tkiva poganjkov in korenin
nadomestijo sekundarna prevodna tkiva, ki jih
tvori sekundarni, lateralni meristem (TORELLI,
1990). Debelinska rast dreves je rezultat delovanja
dveh lateralnih meristemov – vaskularnega (prevodnega) kambija in plutnega kambija (felogena)
–, ki omogočata večanje volumna prevodnega
Dr. J. G., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za
prirastoslovje in gojenje gozda, Večna pot 2, SI-1000
Ljubljana, SLO; jozica.gricar@gozdis.si
1
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Slika 1: Mesto lateralnih meristemov (prevodnega in plutnega kambija) v drevesu
Figure 1: Location of lateral meristems (conducting and cork cambium) in a tree.

sistema ter oblikovanje mehanskih in zaščitnih
tkiv (slika 1). Vaskularni kambij (v nadaljevanju
kambij) tvori v centrifugalni smeri celice ličja
(sekundarnega floema), v centripetalni smeri
pa celice lesa (sekundarnega ksilema). Felogen
proizvaja tkiva sekundarnega krovnega tkiva (periderma) (PANSHIN/DE ZEEUW 1980, LARSON,
1994). V drevesu je izmed vseh sekundarnih tkiv
les najbolj raziskan, predvsem zaradi njegovega
velikega ekološkega in ekonomskega pomena.

3
3

KAMBIJEVA DELITVENA
AKTIVNOST

CAMBIAL DIVISIONAL ACTIVITY

Za drevesne vrste zmernega pasu je značilno
sezonsko menjavanje obdobij fiziološke aktivnosti
in dormance (mirovanja) meristemov, ki je v splošnem povezano z izmenjavami hladnih in toplih

ali pa deževnih in sušnih obdobij (LARCHER,
2003). Meristemska aktivnost se navadno začne
spomladi s celičnimi delitvami in konča pozno
poleti s popolnim razvojem zadnjih nastalih celic
v braniki.
Zgradba kambija je definirana na več načinov.
Starejši, mehanistični nazori predpostavljajo,
da je kambijeva rast določena vnaprej (npr.
LARSON, 1994). Dandanes pa se čedalje
bolj uveljavlja mnenje, da je njegov razvoj
plastičen kot funkcija epigenetskega nadzora
in fizikalno-kemijskega okolja (mikrookolja) v
celici (SAVIDGE, 1996, 2000, DENGLER, 2001).
Kambij sestavljata dva tipa celic: fuziformne
oz. vretenaste, iz katerih nastanejo aksialno
usmerjeni elementi (npr. traheide, vlakna,
traheje, aksialni parenhim), ter trakovne, iz
katerih nastanejo radialni trakovi. Razmerje
med radialnimi in vretenastimi celicami je

Slika 2: Kambij v (a) dormantnem in (b) delitveno aktivnem stanju pri navadni smreki
Figure 2: Cambium in (a) the dormant and (b) divisionally active state in Norway spruce.
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odvisno od starosti kambija ter drevesne vrste.
Delež trakovnih celic je tako od 10 % do 40 %
(LARSON, 1994, LACHAUD et al., 1999). V
kambiju potekata dve vrsti delitev: aditivne in
multiplikativne. Aditivne (tudi perikline) delitve
potekajo v tangencialni ravnini in z njimi nastajajo novi prevodni elementi lesa in ličja, s čimer
se povečuje obseg drevesa. So najpogostejše
delitve kambijevih celic, saj pomenijo približno
90 % vseh mitoz. Multiplikativne (tudi antikline)
delitve potekajo v radialni ravnini. Z njimi se
kambij povečuje, saj le tako lahko sledi debelitvi drevesa (PANSHIN/DE ZEEUW, 1980,
LARSON, 1994). Ob začetku kambijeve aktivnosti se število kambijevih celic poveča, začnejo
se deliti, temu pa sledi diferenciacija derivatov
v odrasle elemente sekundarnega ksilema oziroma sekundarnega floema. Aktiven kambij je
izpostavljen stalnim spremembam v številu,
obliki in velikosti sestavnih celic (slika 2).

4
4

DIFERENCIACIJA
DIFFERENTIATION

Po zadnji delitvi kambijevih celic, ki jih obdaja le
tanka, raztegljiva primarna stena, se začne proces
diferenciacije. Torej se začne specifičen razvoj
celice, da se usposobi za opravljanje določenih
nalog (PLOMION et al., 2001). Diferenciacija
obsega številne medsebojno povezane biokemijske, fiziološke in morfološke procese, ki vodijo
k specializaciji celice (TORELLI, 1990). Ko je

proces celične diferenciacije končan, se celica
strukturno in/ali biokemijsko loči od kambijeve
celice (SAVIDGE, 1996). Iz kambijeve celice
nastanejo različni tipi ksilemskih in floemskih
celic, katerih edinstvene lastnosti in tridimenzionalna zgradba določajo strukturo in s tem
lastnosti lesa in ličja.
V procesu diferenciacije, ki zajema postkambijsko rast celic, odlaganje sekundarne celične
stene ter pri lesnih traheidah še lignifikacijo in
programirano celično smrt, se celice specializirajo
za opravljanje svojih funkcij (slika 3). Celične
delitve v kambjiu in postkambijska rast določajo
širino letnega ksilemskega in floemskega prirastka, sinteza sekundarne stene in lignifikacija pa
kopičenje biomase v stenah celic (letni prirastek
biomase).
V normalnih rastnih razmerah je ksilemski
prirastek praviloma največji in ponazarja najobsežnejši del debelinske rasti dreves (slika 4). V
fiziološko zelo zaostrenih razmerah pa je lahko
floemski prirastek večji od ksilemskega, izjemoma
ga lahko sploh ni. Širine floemskih in ksilemskih
branik se spreminjajo po obodu posameznega
drevesa, s tem pa se spreminja tudi razmerje med
floemskim in ksilemskim prirastkom (PANSHIN/
DE ZEEUW, 1980, KOZLOWSKI/PALLARDY,
1997, PLOMION et al., 2001).

Slika 3: Shematski prikaz oblikovanja traheide iz kambijeve celice
Figure 3: Illustration of tracheid development from a cambial cell
GozdV 67 (2009) 4
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5
5

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA
NASTANEK LESA (KSILOGENEZA)
IN LIČJA (FLOEMOGENEZA)
FACTORS AFFECTING WOOD
(XYLOGENESIS) AND LIVING BARK
(PHLOEMOGENESIS) FORMATION

Proces nastanka lesa in ličja ni določen vnaprej,
temveč je plastičen produkt interakcij med genotipom in okoljem (SAVIDGE, 2000). Okolje določa
fizikalne pogoje in energijo za vse procese. Zunanje
dejavnike okolja, ki vplivajo na ksilo- in floemogenezo in s tem na strukturo lesa in ličja, lahko
delimo na dejavnike, ki določajo osnovne razmere
za ksilogenezo (temperatura, voda, hranilne snovi
oz. rodovitnost tal, gravitacija, fotoperioda itn.),
in priložnostne dejavnike (veter, požari, zmrzali,
poplave, defoliacija, gozdno gospodarjenje, zračna
polucija itn.) (WODZICKI, 2001).
Vpliv določenih podnebnih dejavnikov na
mehanizem nastanka ksilemske in floemske
branike je mogoče proučevati na drevesih, ki rastejo v naravnem okolju ali pa v poskusnih nadzorovanih razmerah (npr. ANTONOVA/STASOVA,
1993, ORIBE/KUBO, 1997, GRIČAR et al., 2006,
ROSSI et al., 2006, 2008). Povezave med dejavniki
okolja ter procesi ksilo- in floemogeneze so pri

Slika 4: Popolnoma oblikovana lesna (KB) in floemska
(FB) branika. K – kambij
Figure 4: Completely formed xylem (KB) and phloem (FB)
growth ring. K – cambium
198

odraslih drevesih največkrat posredno pojasnjene
z vplivi priložnostnih dejavnikov oziroma s sezonskimi podnebnimi spremembami. V normalnih
razmerah namreč dejavniki okolja vzajemno
delujejo na razvojne procese v drevesu, kar otežuje
študije o vplivu posameznih dejavnikov. Vpliv
določenih podnebnih dejavnikov na debelinsko
rast dreves je najizrazitejši na manj ugodnih
rastiščih, kjer omejujoči dejavnik izrazito vpliva
na časovno dinamiko procesov nastanka lesa in
ličja (KIRDYANOV et al., 2003). Obenem se je
treba zavedati, da se med rastno sezono spreminja
vpliv posameznih dejavnikov na te procese.

6
6

SEZONSKA DINAMIKA
NASTANKA LESA

SEASONAL DYNAMICS OF WOOD
FORMATION

Raziskave sezonske dinamike nastanka lesa pri
različnih drevesnih vrstah so trenutno v polnem
razmahu v številnih evropskih laboratorijih, na
primer na Finskem (MÄKINEN et al., 2003,
SCHMITT et al., 2004, SEO et al., 2008), v
Italiji (ROSSI et al., 2006, 2007, 2008), Sloveniji
(GRIČAR, 2007, ČUFAR et al., 2008, LEVANIČ et
al., 2008), Švici (EILMANN et al., 2006), Nemčiji
(SCHMITT et al., 2000), Španiji (CAMARERO
et al., 1998), Franciji (BRÉDA/GRANIER, 1996)
in na Nizozemskem (VAN DER WERF et al.,
2007).
Veliko raziskovalcev intenzivno sodeluje,
izmenjuje ideje, znanje in izkušnje ter združuje
podatke v veliko bazo, s čimer skušajo izboljšati
spoznanja o debelinski rasti dreves ter njihovo
povezavo s podnebjem. Medletne raziskave
nastanka lesa ponujajo informacije o časovni
dinamiki posameznih razvojnih procesov, ki
določajo strukturo in lastnosti ter s tem končno
rabo lesa. Obsežne, skupne baze zajemajo podatke
o dinamiki nastanka lesa pri različnih drevesnih
vrstah v različnih letih in na različnih rastiščih,
kar omogoča podrobne študije o odzivu dreves
na različne rastne razmere na globalni ravni. Na
tak način bo v prihodnje mogoče izdelati modele
dinamike nastanka lesa, s katerimi bomo lahko
ocenili gozdno proizvodnjo in lastnosti lesa v
različnih podnebnih razmerah.
GozdV 67 (2009) 4
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Širina lesne branike je odvisna od dinamike in
trajanja celičnih delitev v kambiju. Iste drevesne
vrste, ki rastejo na različnih rastiščih, se prilagodijo
razmeram okolja glede začetka, konca in dinamike
kambijeve aktivnosti, kar kaže na njihovo veliko
fleksibilnost in plastičnost (GREGORY/WILSON,
1968, ALPERT/SIMMS, 2002, ROSSI et al., 2006).
Obsežne raziskave sezonske dinamike kambijeve
aktivnosti pri številnih iglavcih, ki rastejo v
hladnih predelih zmernega pasu, so pokazale,
da je obdobje največje celične proizvodnje okoli
poletnega solsticija (21. junij) (HORACEK et al.,
1999, ROSSI et al., 2006, GRIČAR 2007), ko je dan
najdaljši. Pred tem so domnevali, da so celične
delitve najintenzivnejše v obdobju najvišjih temperatur, t. j. nekje v sredini julija (MÄKINEN et
al., 2003). ROSSI et al., (2006), in predpostavili, da
se drevesa uravnavajo po stanovitnejšem signalu
fotoperiode in ne po temperaturah. Poleg tega bi
časovno usklajevanje največje stopnje debelinske
rasti s temperaturno kulminacijo, ki nastane
mesec pozneje, za rastline pomenile preveliko
tveganje, saj diferenciacija zadnjih nastalih traheid
v širokih ksilemskih branikah poteka do pozne
jeseni (GRIČAR et al., 2005).

7
7

SEZONSKA DINAMIKA
NASTANKA FLOEMA

SEASONAL DYNAMICS OF PHLOEM
FORMATION

V primerjavi z dinamiko nastanka lesa so raziskave sezonske dinamike nastanka floemskih
branik redkejše (npr. ALFIERI/EVERT, 1968,
GOLINOWSKI, 1971, LARSON, 1994, ANTONOVA/STASOVA, 2006, GRIČAR/ČUFAR, 2008),
kar lahko delno pojasnimo z manjšim zanimanjem
za komercialno rabo skorje v primerjavi z lesom.
Poleg tega je floemski prirastek izpostavljen razmeroma hitrim sekundarnim spremembam tkiva,
kot so kolaps, sklerifikacija in inflacija aksialnega
parenhima. Zato je mogoče razločno prepoznati
le strukturo ene ali dveh najmlajših floemskih
branik. Starejše neprevodno floemsko tkivo se
sčasoma zgnete v radialni smeri, deformira in
pozneje največkrat tudi odpade ter tako ni primerno za dendrokronološke in dendroekološke
študije (ALFIERI/EVERT, 1968, GOLINOWSKI,
1971, PANSHIN/DE ZEEUW, 1980).
GozdV 67 (2009) 4

Pri raziskavah debelinske rasti dreves je zelo
pomembna sezonska dinamika nastanka floema,
saj je kambij dvostranski meristem (t. j. proizvajanje celice na lesno in floemsko stran), zato
študije kambijeve aktivnosti in nastanka lesa
razkrivajo le del informacij o kambijevi celični
produktivnosti med rastno sezono. V primeru
ozkih ksilemskih branik, ko je razmerje med
ksilemom in floemom lahko tudi v prid floema,
se tako zanemarja pomemben delež debelinskega
prirastka. V nasprotju s ksilemskimi branikami
je širina floemskih branik v tesni povezavi z njihovo anatomsko zgradbo (HOLDEHIDE, 1951,
GOLINOWSKI, 1971, GRIČAR et al., 2009). Poleg
tega se procesi nastanka lesa in ličja v časovnem
in prostorskem pomenu razlikujejo, notranji in
zunanji dejavniki pa različno vplivajo na mehanizme njunega nastanka, tako da so celostne študije
nujne za spoznanja o vplivih določenih podnebnih
dejavnikov na debelinsko rast dreves.

8
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ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS
Kljub številnim raziskavam pa mehanizem
nastanka lesa ali floema še vedno ni pojasnjen v
celoti. Razlogi za to so številni: prevodni sistem
dreves je zelo kompleksen, sestavljen iz različnih
tipov celic, ki so različno orientirane v drevesu,
procesi ksilo- in floemogeneze so periodični
in odvisni od številnih zunanjih in notranjih
dejavnikov, katerih vpliv se med rastno sezono
spreminja. Velika variabilnost lesne in floemske
strukture znotraj posameznega drevesa, med drevesi na isti ali različnih ploskvah pa še zapletajo
tovrstne raziskave.
Raziskave o medletni dinamiki nastanka lesa so
zelo pomembne za modeliranje v dendroklimatoloških in dendroekoloških študijah, saj pomagajo
razumeti in pojasniti podnebne signale, ki so
zabeleženi v širini in anatomski zgradbi branik.
Poleg tega je poznavanje nastanka lesa in ličja
ključno za oceno prilagodljivosti in fleksibilnosti
različnih drevesnih vrst v spremenjih podnebnih
razmerah, kar bo vplivalo na zgradbo in biodiverziteto gozdov v prihodnosti.
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Monitoring of the Influence of Herbivores on the Natural Forest Regeneration
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z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 20. Prevod Breda Misja, pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek ocenjuje monitoring vpliva rastlinojede divjadi na naravno obnovo gozdov, ki ga izvaja Zavod za gozdove
Slovenije. Monitoring analizira glede na podatke iz Dolgoročnih načrtov lovskoupravljavskih območij za obdobje
2007–2016.
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This article evaluates the monitoring of the influence of the herbivorous game on the natural forest regeneration,
performed by Slovenia Forest Service. The monitoring is analyzed with regard to the data from the Long-term
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1

UVOD

Za kontrolo in načrtovanje ukrepov usklajenosti
populacij rastlinojedih parkljarjev z okoljem je
potrebno redno izvajanje in vrednotenje popisa
objedenosti mladja in gošč. Oceno je mogoče
izboljšati s postavitvijo manjših ograjenih kontrolnih ploskev.
Zakon o gozdovih v 10. členu določa, da se pri
spremljanju razvoja gozdov na območju določijo:
usmeritve za ohranjanje oziroma vzpostavitev
naravne avtohtone sestave gozdnih življenjskih
združb na podlagi bioloških kazalnikov.
Po Zakonu o divjadi in lovstvu (Ur. list RS,
16/2004) so naloge Zavoda, da pripravlja metodologijo za monitoring divjadi, za vodenje evidenc,
ugotavljanje bioloških kazalnikov usklajenosti
divjadi z okoljem.
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu v ocenah razvojnih možnosti med
drugim določa naslednjo usmeritev: Naravno
sestavo drevesnih vrst je treba zagotavljati z
naravnim obnavljanjem sestojev, pri čemer je
treba posebno pozornost nameniti nenehnemu
usklajevanju rastlinske in živalske komponente
gozda. Pri indikatorjih pa določa: objedenost
in poškodbe od divjadi.
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2

DOPUSTNA POŠKODOVANOST

Veselič (1978) je postavil koeficient objedanja (Q)
kot najboljši kazalnik vpliva rastlinojede divjadi
na gozdno mladje. Koeficient objedanja pove,
kolikšen del skupnega prirastka mladja je v času
spremljave rastlinojeda divjad porabila za prehrano.
Za njegovo določitev potrebujemo pare ograjenih
in neograjenih ploskev. Za oceno vpliva rastlinojedov na pomlajevanje je pomembna določitev
največjega dopustnega objedanja mladja. Da bi
se gozdovi (analize so bile napravljene za jelovobukove gozdove visokega krasa) lahko normalno
naravno obnavljali z rastišču primernimi drevesnimi vrstami, koeficient objedanja katere koli od
nosilnih drevesnih vrst ne sme biti večji kot 0,35
(kar pomeni, da za hrano ne sme biti porabljeno
več kot 35 % prirastka mladja katere koli nosilne
drevesne vrste (Veselič, 1978, Perko, 1982, 1983).
Glede na navedene in druge ugotovitve je bila
postavljena kot dopustna poškodovanost 30 %.
O teh izhodiščih in sploh o metodah spremljanja vpliva rastlinojedov na naravno obnovo
gozdov pa se pri Zavodu za gozdove Slovenije, ki
Mag. F. P., Slivice 34, 1381 Rakek
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je zadolžen tudi za lovsko načrtovanje, pojavlja
vse preveč pomislekov in dilem, kar gotovo slabi
rezultate usklajevanja odnosov gozd–divjad.
V poročilu Zavoda za gozdove Slovenije za leto
2007 lahko preberemo: Kljub na prvi pogled nekoliko
nižjim realizacijam odvzema nismo nezadovoljni,
saj je bilo za razliko od preteklih let ponovno čutiti
manj težav zaradi neusklajenosti divjadi z okoljem,
zlasti v območjih, kjer so bile v preteklih letih te zelo
aktualne. O problemu naravne obnove le toliko.
Kljub popisom objedenosti gozdnega mladja, ki jih
opravlja Zavod za gozdove Slovenije (1996, 2000,
2004), o tem ne izvemo nič. V poročilu je veliko
več napisanega o zaščiti sadik gozdnega drevja
in stroških zanje. Med drugim lahko preberemo:
Problem z okoljem neusklajenih populacij rastlinojede divjadi je v Sloveniji že dolgo navzoč. Dokler
se usklajenost številčnosti populacij in prehranskih
zmožnosti ne izboljša, moramo pri obnovi gozdov
za zaščito naravnega mladja in sadik gozdnega
drevja pred rastlinojedi uporabljati draga mehanska
in kemična zaščitna sredstva. Pri tem se zavedamo,
da z navedenimi sredstvi dolgoročno problema ne
odpravljamo, z njimi le blažimo posledice.
Jošt (2008) v prispevku ne predstavi poškodovanosti naravnega mladja v slovenskih gozdovih,
izogne se tudi koeficientu objedenosti ter dopustni
poškodovanosti.
Tudi pogled v Dolgoročne načrte za lovskoupravljavska območja 2007–2016 kaže, kako
Zavod za gozdove Slovenije (ne)izpolnjuje svojih
obveznosti na področju monitoringa objedenosti
gozdnega mladja. V načrtih so upoštevani kot
najnovejši podatki iz leta 2004, so pa še druge
pomanjkljivosti.

3

PROBLEMI IN DILEME
MONITORINGA
OBJEDANJA GOZDNEGA
MLADJA V SLOVENIJI V
DOLGOROČNIH NAČRTIH
ZA LOVSKOUPRAVLJAVSKA
OBMOČJA ZA OBDOBJE 2007–
2016

Seznanimo se s problemi in dilemami glede na
primere iz poglavij Objedenost gozdnega mladja v
Dolgoročnih načrtih lovskoupravljavskih območij
(LUO).
GozdV 67 (2009) 4

01 – Novomeško LUO

Vpliv rastlinojede divjadi na gozdne ekosisteme so
ugotavljali s popisom objedenosti gozdnega mladja
na stalnih ploskvah velikosti 5 x 5 metrov:
Leta 2004 je bil izveden podrobni popis objedenosti gozdnega mladja, ki je zajel le 38 ploskev.
Ostale ploskve so zaradi preraščanja mladja ali
drugih vzrokov izpadle iz popisa. Glede na majhno
število ploskev ocenjujemo, da so podatki lahko
nereprezentativni in ne kažejo objektivnega stanja
objedenosti gozdnega mladja. Ocenjujemo, da so v
popisu ostale le ploskve, na katerih je bilo pomlajevanje in preraščanje v višje višinske razrede manj
uspešno, čemur so lahko razlog svetlobne razmere na
ploskvi ali pa večja izpostavljenost ploskev divjadi
(prisojne lege, manjša pomladitvena jedra …).
Načrtovalec takole na kratko komentira rezultate popisov: Rezultati analize popisa objedenosti
gozdnega mladja v letu 2004 kažejo, da naj bi se
objedenost mladja povečala. Razen pri bukvi in
smreki, naj bi se objedenost znatno povečala pri
plemenitih listavcih in hrastih.
Glede na to, da je stopnja objedenosti mladja
odvisna na eni strani od številčnosti rastlinojede
divjadi, na drugi pa od razpoložljive hrane v okolju
(delež gozdov, pomlajenih površin, razporeditev
gozdov, rabe kmetijskih zemljišč) ter vremenskih
razmer v posameznem letu, je direktno sklepanje na
gostoto divjadi samo na osnovi stopnje objedenosti
mladja, neprimerno. To še zlasti velja za območja,
kjer prevladuje srnjad.
Načrtovalec še ugotavlja: Objedenost, ki se
ugotavlja na tako majhnem vzorcu, je namreč bolj
odvisna od lokacije ploskve in prehranske ponudbe
okoliškega predela, kot pa od gostote srnjadi.
Gotovo so rezultati odvisni od lokacije ploskve
in prehranske ponudbe, res pa je tudi, da so za
obstoječo prehransko ponudbo prevelike gostote
divjadi.
02 – Gorenjsko LUO

V celotni Sloveniji je bila leta 1996 za spremljavo
stanja v odnosih med rastlinojedimi kopitarji in
njenim okoljem po enotni metodologiji postavljena mreža ploskev s površino 25 m2. V istem letu
je bil prvi podrobni popis, ponovljen pa je bil v
letih 2000 in 2004. Leta 1998 je bil opravljen t. i.
hitri popis, ki je bil ponovljen leta 2002.
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Načrtovalec glede na analize popisa ugotavlja:
Na osnovi stopnje objedenosti posameznih vrst
menimo, da se stanje v odnosu med divjadjo in
okoljem ni pomembneje spremenilo.
03 – Kočevsko-Belokranjsko LUO

Na Kočevsko-Belokranjskem lovskoupravljavskem
območju rezultati popisov niso vzpodbudni: Stopnja poškodovanosti mladja gozdnega drevja se v
preteklem obdobju ni značilno spreminjala. Skupna
poškodovanost je visoka in močno presega 30 %.
Najmanj poškodovano je mladje smreke in jelke,
sledi bukovo in hrastovo mladje, mladje ostalih vrst
je močneje poškodovano. V mladju je najpogosteje
zastopana vrsta bukev, slede ji plemeniti listavci,
drugi trdi listavci in smreka. Delež drevesnih vrst
v mladju ostaja podoben, pri čemer se v najvišjem
mladju povečuje delež bukve, smreke in jelke ter
zmanjšuje delež preostalih vrst.
04 – Notranjsko LUO

Tako kot drugod je bil tudi tod zadnji popolni
popis poškodovanosti gozdnega mladja od rastlinojede divjadi leta 2004. Načrtovalec na sistem
popisa in vrednotenje postavlja vrsto pomislekov
in zadržkov:
Podatki so le z zadržki primerljivi s podatki predhodnih dveh popolnih popisov, saj so se naravne razmere (sklep) na istih ploskvah močneje spremenile,
število popisnih ploskev pa se je zaradi različnih
vzrokov zmanjšalo od 210 na 158. Zato so popisi le
omejeno uporabni pri sklepanju o povezavi trendov
razvoja gozdnega mladja in stanjem v populacijah
rastlinojede divjadi oziroma stopnje usklajenosti
divjadi z okoljem.
Popolni popis mladja vključuje tudi stare akumulirane poškodbe, zato so rezultati o poškodovanosti
bistveno višji od rezultatov hitrega popisa, kjer so
upoštevane le zadnje poškodbe.
Metoda popisa poškodovanosti mladja daje tudi
sicer težko razložljive rezultate, zato jih moramo
ocenjevati s pridržki.
Ob številnih zadržkih in pomislekih, ki jih
izraža načrtovalec, kljub temu smelo zaključi:
Kljub temu lahko za celotno LUO Notranjske v
grobem ocenjujemo, da se stanje v pomlajevanju
gozda v primerjalnih letih 1996–2004 ni poslabšalo
oziroma, da se je celo izboljšalo.
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05 – Primorsko LUO

Objedenost gozdnega mladja se na območju vrši od
leta 1996 v dveletnih presledkih. Leta 1996, 2000
in 2004 so bili opravljeni podrobni popisi, 1998 in
2002 pa hitra popisa. V popisu je zajeto celotno
Kraško gozdnogospodarsko območje.
Tudi tod se je občutno zmanjšalo število popisnih ploskev: Mreža popisa je leta 1996 vsebovala
193 točk. Število točk se iz leta v leto niža, tako je
v zadnjem letu bilo popisanih le še 122 točk. Izpad
točk gre predvsem na račun uničenja popisnih
traktov, saj še na nobeni točki mladje ni preraslo
meritvenega praga.
Glede na analize podatkov načrtovalec zaključuje: V analizi trendov objedenosti mladja po
letih treh podrobnih popisov (1996, 2000 in 2004)
zasledimo padec v deležu objedenosti in sicer se je v
primerjavi z izhodiščnim letom stopnja objedenosti
v povprečju za vse drevesne vrste v vseh višinskih
razredih znižala za 50 %. Bolj pomembno od
stopnje objedanja je dejstvo, da kljub objedanju
osebki višinske razrede preraščajo.
Načrtovalec še ugotavlja: Za zagotovitev
reprezentančnega vzorca objedenosti gozdnega
mladja bi bilo potrebno postaviti zadostno število
ploskev. Glede na intenzivnost gospodarjenja
v kraškem GGO, je v večini primerov obnova
sestojev neustrezna, zastrtost ploskev z matičnim
sestojem je velika. To je verjetno tudi pomemben razlog manjšega skupnega števila osebkov
mladja.
Kljub vzpodbudnim težnjam in preraščanju
mladja pa so zaključki v nasprotju z navedenimi
ugotovitvami zaskrbljujoči: S povečano številčnostjo rastlinojede divjadi so narasle tudi škode
na kmetijskih površinah in gozdovih. Rastlinojedi,
z objedanjem mladja, zlasti zmanjšujejo število
osebkov posameznih drevesnih vrst (predvsem
hrasta in plemenitih listavcev). V območju so se
začeli problemi pri naravnem obnavljanju. Najbolj je to očitno na manjših pomlajenih površinah,
tudi na poganjkih iz panja, kjer se gozd ob vplivu
divjadi obnovi le z eno ali dvema drevesnima
vrstama. Na Krasu je to večinoma mali jesen, v
Čičariji bukev. S tem rastlinojeda divjad dodatno
selekcionira drevesno sestavo ter onemogoča razvoj
gozdov mešane drevesne sestave.
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Slika 1: Položaj lovskoupravljavskih območij v Sloveniji

06 – Pohorsko LUO

Na Pohorju je s proučevanje vpliva rastlinojedov na
pomlajevanje gozdov kar nekaj tradicije: Prvi poizkusi ugotavljanja vpliva divjadi na pomlajevanje
segajo v leto 1989. V proučevanje so bili zajeti višinski gozdovi nad 1.250 m nadmorske višine. V teh
gozdovih praktično ni bilo naravnega pomlajevanja.
V parih so bile postavljene ograjene in neograjene
ploskve. Analize so pokazale, da propade zaradi
ekoloških dejavnikov 90 % vznika, na preostalih
10 % pa je pomembno vplivala divjad, ki je bila v
tem prostoru zelo številčna (gams, srnjad).
Sistematično smo pričeli ugotavljati objedenost
gozdnega mladja leta 1996. Ploskve velikosti 5 x
5 m so bile postavljene na mreži 2 x 2 km na celotnem LUO. Do sedaj smo opravili tri podrobne
popise, prvega leta 1996 in naslednja dva leta 2000
in 2004. Vmes sta bila leta 1998 in 2002 narejena
hitra popisa objedenosti.
Večina parametrov, ki jih ugotavljamo s popisi
objedenosti, kaže ugodne trende.
– Pomlajujejo se nosilne drevesne vrste, mladje
prerašča v višje višinske razrede.
GozdV 67 (2009) 4

– Skupna objedenost mladja prihaja v normalne
okvire. Nizka je zaradi visokega deleža smreke
v popisih.
– Razen bukve so vse druge vrste listavcev preveč
objedene.
Podatki vsakega popisa so realni in kažejo
takratno stanje objedenosti gozdnega mladja. Niso pa
rezultati popisov med seboj najbolj primerljivi. Tudi
tod se namreč srečujejo s problemom zmanjševanja
števila popisnih ploskev: Že med prvim in drugim
popisom je izpadlo 25 % števila ploskev in med leti
2000 in 2004 še nadaljnjih 6 %. Skupni izpad skoraj
ene tretjine števila ploskev niti ni tako visok. Problem je v tem, da je bil izpad največji v centralnem
območju razširjenosti jelena in gamsa na Pohorju.
Ponekod je ostala le posamezna ploskev.
Ravno v tem prostoru pa je bila ugotovljena
pri prvem popisu največja stopnja objedenosti. Ta
ugotovitev in visoka stopnja objedenosti listavcev
v LUO kaže na prevelik pritisk divjadi v gozdu. V
nekaterih predelih LUO (Pohorje, Uršlja, Olševa)
nekontrolirana paša govedi in ovac pomembno
vpliva na objedenost gozdnega mladja.
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07 – Posavsko LUO

Objedenost ni posebno velika in se je od leta 1996
(24 %) do leta 2004 zmanjšala na 18 %. Srečujemo
pa se z zelo veliko objedenostjo kostanja (51 %),
g. javorja (44 %), maklena (41 %), češnje (38 %),
gradna, doba (34 %) in malega in velikega jesena
(31 %). Načrtovalec ugotavlja, da je usodno predvsem objedanje mladic hrastov, ki potem propadejo. Kljub relativno nizki stopnji poškodovanosti
gozdnega mladja je selekcijski vpliv na naravno
obnovo velik. Načrtovalec ocenjuje da so težnje
pozitivne: Sodeč po rezultatih zbranih s podrobnimi
popisi objedenosti gozdnega v letih 1996, 2000 in
2004 lahko zaključimo, da se objedenost gozdnega
mladja nekoliko zmanjšuje, ki pa jih je potrebno
jemati z določeno rezervo: Zaključek je potrebno
upoštevati z določeno omejitvijo zaradi relativno
majhnega števila še uporabnih popisnih ploskev, kar
posledično zmanjšuje vrednost podatkov zadnjega
izvedenega popisa.
08 – Pomursko LUO

Tudi tod se srečujejo z občutnim zmanjševanjem
števila popisnih ploskev: Popis objedenosti naravnega mladja na mreži 2 x 2 km v izvedbi ZGS poteka
od leta 1996. Izhodiščno število primernih stalnih
popisnih ploskev v letu 1996 v območju je bilo 56.
Do leta 2004 se je število ploskev zmanjšalo na 33,
kar pomeni, da bo v primeru nadaljevanja popisa
le-tega potrebno vršiti na novih ploskvah.
Tudi tod je dilema objektivnosti popisa: Prikazana je skupna objedenost po podrobnih popisih
1996–2004, ki izkazuje večje vrednosti, kot pa tekoča
letna objedenost, ki prikazuje samo poškodovanost
v zadnjem vegetacijskem obdobju (čas 1 leta).
Kljub dilemam načrtovalca pa so podatki
popisa zastrašujoči: Po drevesnih vrstah in po letih
je objedenost (pri vsaj dveh popisih):
Nadpovprečna: mehki listavci, trdi listavci,
graden in gorski javor. ( graden 60, kostanj 69, g.
javor 78, v. jesen 34, češnja 72, smreka 32).
Podpovprečna: rdeči bor, smreka, bukev, veliki
jesen (2 x) in češnja (2 x).
Pregled potrjuje že znane ugotovitve, da so
listavci močneje objedeni kot iglavci, med listavci
sta najbolj objedena trepetlika in beli gaber. Na
višino objedenosti vsako leto odločilno vpliva ostrina
zimskih razmer.
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Vrste, ki so v vzorcu popisa mladja zastopane z
večjim deležem so praviloma manj objedene (bukev)
kot pa manj številčne oz. minoritetne drevesne vrste
(plemeniti listavci, razen velikega jesena).
09 – Savinjsko-Kozjansko LUO

Načrtovalec ugotavlja: Trend objedanja mladja
je še vedno v porastu, kljub občutnemu dvigu
odvzema večine rastlinojede divjadi, v zadnjih letih.
Najbolj so poškodovani plemeniti listavci, med
katerimi prednjači gorski brest s 67 %, sledijo pa
mu gorski javor 50, jelka 41, češnja 39, brek 48,
maklen 35, mali jesen 33, kostanj 30, bukev 10
in smreka 3 %.
Načrtovalec se kar ne more sprijazniti s zaskrbljujočimi rezultati: Predvidevamo, da je stopnja
objedenosti po višinskih razredih precej odvisna
od višine in trajanja snega v zimskih in zgodnjih
spomladanskih mesecih, kar pa se z leti močno spreminja in posledično vpliva na razmere v popisnem
letu. Predvidevamo tudi, da je stopnja objedanja v
letu 2004 posledica ekstremno sušnega leta 2003,
kar je pomenilo manjši delež razpoložljive biomase
in posledično večji vpliv divjadi.
10 – Slovenskogoriško LUO

Tudi tod se načrtovalec nikakor ne more sprijazniti z dejstvom, da morajo biti populacije
rastlinojedov usklajene z zmožnostmi v okolju
in da marsikje zelo presegajo zmožnosti okolja:
Skupni obseg objedenosti gozdnega mladja v lovskoupravljavskem območju moramo gledati tudi
v luči naslednjih dejstev:
– v gozdnogospodarskem območju je glede na
model 41 % premalo mladovij in stanje se še
slabša,
– v gozdnogospodarskem območju je glede na
model 48 % premalo sestojev v obnovi in stanje
se še slabša,
– gozdovi so po jesenski žetvi pridelkov skoraj
edini vir prehranske osnove za srnjad.
Skupni obseg objedenosti od srnjadi, ki je bil v
zadnjem popisu 33 %, bi se seveda dalo zmanjšati, vendar se postavlja vprašanje: »Ali res samo
na račun srnjadi?« verjetno je odgovor ta, da
je potrebno problem reševati tako, da se hkrati
povečuje prehranska osnova okolja in hkrati zniža
številčnost srnjadi. Na žalost, pa o razmerju razGozdV 67 (2009) 4
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vojnih faz odloča trg, in dokler bodo cene lesa tako
nizke, bomo imeli težave s povečano objedenostjo
gozdnega mladja.
Preveliko objedenost gozdnega mladja je treba
reševati s posegi v populacijo divjadi, pa tudi z
ukrepi v njenem življenjskem okolju, vendar brez
večjih posegov v populacije ni mogoče pričakovati rešitev. S takim razmišljanjem je načrtovalcu
težko, verjetneje nemogoče uravnotežiti ukrepe
v populacije rastlinojedov in okolje.
11 – Triglavsko LUO

Načrtovalec takole razloži sistem popisa: Popolne
popise objedenosti gozdnega mladja smo izvedli v
letih 1996, 2000 in 2004 po enotni metodologiji
v celotni Sloveniji. Popis smo izvedli na celotnem
področju ZGS OE Tolmin in sicer po krajevnih
enotah.
Za potrebe popisa smo pripravili karte 1 : 25 000
za vsako gozdnogospodarsko enoto in vanje vrisali
v Gauss - Krugerjev koordinatni sistem točke v razponu 2 x 2 km, ki so bile vezane na točke umiranja
gozdov. Vseh teoretičnih točk je bilo 506.
Rezultati popisov kažejo naslednjo sliko:
Skupno število mladja od 0 do 150 cm je v treh
popisih upadlo iz 100 % v letu 1996 na 61 % v
letu 2004. Upadanje števila mladja je posledica
povečane zastornosti sklepa krošenj. Točke se je
pri prvem popisu izločalo na podlagi prisotnosti
mladja in zastornosti, ki je morala biti manjša od
75 %. Nasprotno pa se je število mladja višine 16
do 150 cm, to je perspektivnega mladja, tekom
treh popisov povečalo in sicer iz 100 % v letu
1996 na 122 % v letu 2004. Povečevanje mladja
pomeni vraščanje mladja iz nižjih v višje višinske
razrede. Število mladja nam kaže na normalne
pomladitvene procese v gozdnih ekosistemih
območja.
Skupna stopnja objedanja gozdnega mladja
višine od 0 do 150 cm je pod kritično mejo 30 %
v vseh treh popisih, v zadnjem popisu se je še
nekoliko zmanjšala iz 24 na 21 %. Objedenost
perspektivnega mladja višine 16 do 150 cm pa je
bila v prvem popisu zelo visoka in je v drugem
popisu že nekoliko upadla, vendar je bila še vedno
nad kritično mejo. V zadnjem popisu pa je stopnja
objedenosti upadla pod kritično mejo 30 %. Skupni
trend objedenosti gozdnega mladja kaže na upad
GozdV 67 (2009) 4

pritiska divjadi na gozdne ekosisteme, vsaj kar se
tiče objedenosti gozdnega mladja.
Trend objedenosti bukve in smreke je tekom treh
popisov v upadanju, v zadnjem popisu je objedenost
upadla pod 30 % (27 %). Ker sta bukev (18 %) in
smreka (26 %) najpomembnejši graditeljici bodočih
sestojev je ta trend zmanjševanja pritiska rastlinojede divjadi na ti dve vrsti vsekakor ugoden. Pri
velikem jesenu opažamo upad objedenosti šele v
zadnjem popisu, ko objedenost tudi pade pod mejo
30 %, kar je vsekakor ugodno dejstvo.
Zelo pa so objedene vrste: gorski javor 61 %,
jelka 70 %, jerebika 59 %, češnja 33 % in mali
jesen 42 %.
12 – Zahodnovisokokraško LUO

Popolne popise objedenosti gozdnega mladja smo
izvedli v letih 1996, 2000 in 2004 po enotni metodologiji v celotni Sloveniji. Popis smo izvedli na
celotnem področju ZGS OE Tolmin in sicer po
krajevnih enotah.
Za potrebe popisa smo pripravili karte 1 : 25 000
za vsako gozdnogospodarsko enoto in vanje vrisali
v Gauss -Krugerjev koordinatni sistem točke v razponu 2 x 2 km, ki so bile vezane na točke umiranja
gozdov. Vseh teoretičnih točk je bilo 506.
Načrtovalec takole komentira rezultate popisov:
Skupno število mladja višine od 0 do 150 cm ostaja
tekom treh popisov približno enako. To dejstvo je
ugodno, vendar število potencialnega mladja višine
od 16 cm navzgor tekom popisov upada in to za
cca 30 %. Upadanje mladja namesto preraščanje v
višino kaže na nenormalne procese v pomlajevanju
gozdov v LUO.
Trendov objedenosti gozdnega mladja iz treh
popisov ne zaznamo. Objedenost je tekom let
konstantna. Skupna objedenost mladja od 0 do
150 cm je pod kritično mejo 30 %, perspektivno
mladje višine nad 16 cm pa je objedeno nekaj nad
kritično mejo. Splošno gledano, glede trendov in
višine objedenosti, stanje glede pritiska rastlinojede
divjadi na gozdne ekosisteme ni kritično.
Največ mladja je v višinskem razredu do 15 cm.
Tekom treh popisov je število mladja upadlo in sicer
iz 100 % v letu 1996 na 56 % v letu 2004. Upad
števila mladja je izključno posledica zaraščanja
oziroma povečevanja sklepa krošenj nad poskusnimi
ploskvami. Ali je to res? Število mladja nato iz
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nižjega višinskega razreda v višji razred upada, kar
je normalen proces razslojevanja mladja. Mladje
v naslednjih dveh višinskih razredih tekom let ne
prerašča v višino, temveč je število dokaj konstantno,
podobno kakor velja za seštevek vsega mladja. V
zadnjem višinskem razredu pa imamo opraviti s
preraščanjem mladja v višino in sicer iz 100 % v
letu 1996 do 138 % v letu 2004. Slednje dejstvo je
v analizi števila gozdnega mladja edino razveseljivo, saj mladje višine 61 do 150 cm že predstavlja
zasnovo bodočih sestojev.
Najpomembnejše vrste drevja, ki so tudi bodoči
nosilci sestojev v LUO so bukev, gorski javor mali
in veliki jesen. Te štiri drevesne vrste predstavljajo
73 % vseh drevesnih vrst v mladju. Ostalih 27 %
predstavljajo toploljubni listavci in mehki listavci,
vsaka drevesna vrsta pa je zastopana z deležem
manjšim od 8 %. Posebnih trendov objedenosti treh
najpomembnejših drevesnih vrst bukve, velikega
jesena in gorskega javorja ne beležimo, objedenost
se tekom popisov ni bistveno spreminjala. Opažamo
pa upad objedenosti pri malem jesenu. Objedenost
bukve in malega jesena je pod kritično mejo 30 %.
Objedenost gorskega javorja in velikega jesena pa
je velika in presega 50 %.
Da ni vse tako lepo, kažejo stopnje objedenosti
mladja naslednjih vrst: gorski javor 56 %, graden
43, veliki jesen 51, jelka 40, črni gaber 61, jerebika
74, mokovec 55, gorski brest 39 in češnja 44 %.
13 – Zasavsko LUO

Popis je potekal na ploskvah 5 x 5 m, na mreži
2 x 2 km. Povprečna objedenost gozdnega mladja
16–150 (0–150) se manjša s 34 % (22) leta 1996
na 23 (19) leta 2000 in 17 (13) leta 2004. Načrtovalec še ugotavlja: Prikazana povprečja kažejo le
splošno sliko. V posameznih predelih Zasavskega
LUO so na mikrolokacijah bistvena odstopanja.
S primerjavo popisa objedenosti iz vseh treh let
ugotovimo, da delež objedenega gozdnega mladja
upada. Ugotovimo lahko tudi, da je bilo leta 1996
13.360, leta 2004 pa 24.630 nepoškodovanih osebkov
mladja na ha v višinskem razredu 16 do 150 cm.
Posamezne drevesne vrste so zelo objedene: gorski
brest 40 % gorski javor 37, maklen 45, ostrolistni
javor 56; bukev pa le 8 %. Načrtovalec pravilno
ugotavlja: Podrobnejša analiza popisa pokaže, da
je objedanje še vedno preveliko za normalen razvoj
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oziroma preraščanje v višje višinske razrede pri jelki
in hrastih. Podobno bi po vsej verjetnosti, moralo
veljati, tudi za številne plemenite listavce.
Podobno kot v številnih drugih območjih
tudi tod načrtovalec opozori na problematiko
razporeditve popisnih ploskev: Pri čemer je tudi
tu potrebna določena previdnost pri razlagi, saj
ploskve pogosto niso postavljene v razvojne faze,
kjer se osnuje mlad gozd.
14 – Kamniško-Savinjsko LUO

Načrtovalec takole strne ugotovitve popisa objedenosti gozdnega mladja: Podrobnejša analiza popisa
pokaže, da v višje razrede najslabše preraščajo
pionirske vrste in nekateri plemeniti listavci.
Objedenost mladja (16–150) se povečuje:
leta 1996 je bila 17 %, 2000 26 % in 2004 32 %. S
popisom objedenosti iz vseh treh let ugotovimo,
da se veča delež objedenega gozdnega mladja.
Objedenost kaže negativne, količina mladja pa
pozitivne težnje (1996 26.459; 2004 38.787 kos/ha
mladja 16–150 cm)
Leta 2004 je bil pri popisu ugotovljen izredno
velik delež objedenosti: beli gaber 73 %, gorski
brest 89, gorski javor 77, mokovec 69, graden
52, jelka 31, jerebika 83, kostanj 58, mali jesen
58, veliki jesen 56 %, na drugi strani pa smreka
z le 6-odstotnim deležem. To kaže, da je ogrožena
biotska raznovrstnost sestojev.
Hkrati pa načrtovalec opozori: Pri ovrednotenju
vpliva rastlinojedov na naravno pomlajevanje je
potrebna določena previdnost, saj ploskve niso
postavljene v razvojne faze, kjer se osnuje mlad
gozd.
15 – Ptujsko-Ormoško LUO

Podobno kot pri Slovenskogoriškem LUO (načrtovalec je isti) se tudi tod načrtovalec ne more sprijazniti z dejstvom, da so za obstoječe prehrambne
razmere prevelike populacije rastlinojedov in
niso usklajene z možnostmi okolja: Skupni obseg
objedenosti od divjadi, ki je bil ob zadnjem popisu
38 % (16–150 pa kar 52 %), bi se seveda dalo
zmanjšati, vendar se postavlja vprašanje: »Ali res
samo na račun divjadi?«. Verjetno je odgovor ta,
da je potrebno problem reševati tako, da se hkrati
povečuje prehranska osnova okolja in hkrati zniža
številčnost srnjadi. Na žalost pa o razmerju razGozdV 67 (2009) 4
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vojnih faz odloča trg, in dokler bodo cene lesa tako
nizke, da se lastnikom ne bo izplačalo sekati, tako
dolgo bomo imeli težave s povečano objedenostjo
gozdnega mladja.
Posamezne drevesne vrste so zelo prizadete:
beli gaber je objeden kar v 72 odstotkih, brek
36, češnja 53, drugi trdi listavci 47, duglazija 100,
gorski brest 92, gorski javor 35, jelka 47, kostanj
60, lipa 83, oreh 100, rdeči bor 33, trepetlika 81,
veliki jesen 78, skupaj 38 %.
Obseg objedenosti gozdnega mladja v lovsko
upravljavskem območju moramo gledati tudi v
luči naslednjih dejstev:
– V gozdnogospodarskem območju je glede na
model 41 % premalo mladovij in stanje se še
slabša.
– V gozdnogospodarskem območju je glede na
model 48 % premalo sestojev v obnovi in stanje
se še slabša.
– Gozdovi so po jesenski žetvi pridelkov ednini
vir prehranske osnove za srnjad.

Trendi vpliva rastlinojede divjadi na pomlajevanje gozdov so različni od območja do območja
in kažejo na različne uspehe pri usklajevanju
odnosov rastlinojedi – gozd.
Analiza dolgoročnih načrtov v LUO kaže, s
kako pestrimi problemi se srečujejo pri naravni
obnovi gozdov med posameznimi območji in v
območjih samih.
Zavod za gozdove Slovenije kot načrtovalec bi
moral temeljito in celovito analizirati vpliv rastlinojede divjadi na naravno obnovo slovenskih
gozdov. V letnih poročilih namreč tej aktualni
problematiki ne nameni nič prostora (razen
stroškov umetne obnove), čeprav je to eno najpomembnejših spremljanj razvoja gozdov za uresničevanje racionalnega, na naravni obnovi slonečega,
trajnostnega gospodarjenja s slovenskimi gozdovi
in zagotavljanje biotske raznovrstnosti.
Analiza kaže, da je treba poenotiti metodologijo postavljanja kontrolnih ploskev, ponavljanje
(časovni roki) in tudi vrednotenje popisov.

4

5

ZAKLJUČKI

Analiza Dolgoročnih načrtov za lovskoupravljavska območja kaže, da pristop, kljub enotnim
začetnim izhodiščem leta 1996, postaja vse bolj
neenoten. V osemletnem obdobju spremljave
objedenosti gozdnega mladja se zelo zmanjšuje
število popisnih ploskev, tako da so trendi vpliva
rastlinojedov na naravno obnovo gozdov lahko
vprašljivi in nezanesljivi.
Postavlja se vprašanje o pravilnosti postavljenih
in izbranih točk za spremljavo vpliva rastlinojedov na naravno obnovo gozdov. V analizah bi
bilo treba upoštevati le ploskve, ki so v sestojih
v obnavljanju.
Srečujemo se tudi z različnimi pogledi načrtovalcev na spremljavo vpliva rastlinojedov na
obnovo gozdov z objedanjem gozdnega mladja.
Nekateri komentarji tudi ne vzdržijo strokovne
presoje, kar je slaba popotnica za lovskogojitveno
načrtovanje.
Kljub določenim posameznim pomislekom se
kaže kritična meja za dopustno poškodovanost
mladja (0–150 cm) pri 30 odstotkih v grobem za
primerno in je do priprave boljših in podrobnejših
meril (po skupinah rastišč) ne kaže spregledati.
GozdV 67 (2009) 4
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Strokovna razprava
GDK: 831+839.8(045)=163.6

Kurilna naprava na biomaso Mrzli studenec
Biomass Burning Device Mrzli studenec
Lojze BUDKOVIČ*
Izvleček:
Budkovič, L.: Kurilna naprava na biomaso Mrzli studenec. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 4. V slovenščini z izvlečkom
v angleščini. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek predstavi projekt, montažo in delovanje kurilne naprave na biomaso v obdobju 2001 – 2008.
Ključne besede: kurilna naprava, biomasa, sekanci, Slovenija
Abstract:
Budkovič, L.: Biomass Burning Device Mrzli studenec. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
67/2009, Vol. 4. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text
Marjetka Šivic.
The article presents the project, montage and working of the biomass burning device in the period 2001 – 2008.
Key words: burning device, biomass, chips, Slovenia

1

UVOD

Leta 2000 je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
uspel na razpisu pridobiti nepovratna sredstva za
vgradnjo kotla na biomaso v gozdarski koči na
Mrzlem studencu. Sredstva je pridobil iz evropskega projekta INCO COPERNICUS, pod okriljem
katerega je potekala demonstracijska vgradnja
majhnih kotlov na lesno biomaso v Sloveniji
in na Madžarskem. Pobudniki so bili Avstrijci,
saj so imeli na tem področju že dolgoletno tradicijo, uveljavljeno svetovalno službo, urejeno
subvencioniranje, razvit trg in logistiko biomase
ter precej delujočih naprav različnih nazivnih
moči. V Sloveniji je bila partnerica Agencija za
prestrukturiranje energetike (ApE) iz Ljubljane.
Načrtovali so vgradnjo šestih kotlov na biomaso,
ki naj bi služili bi kot ogledne naprave za promocijo uporabe domače surovine za ogrevanje.
Namen članka je predstavitev delovanja naprave
in podpora letošnji akciji ZGS na temo Gozd kot
obnovljiv vir energije.

2

GOZDARSKA KOČA MRZLI
STUDENEC

Arhitektonsko zanimiv objekt stoji na sončnem
travniku, v tretji podnebni coni, 1.210 m visoko
v osrčju obsežnih pokljuških gozdov. Zgrajen
je bil leta 1946, sestavljen pa je iz dveh delov.
Pritličje je zgrajeno iz kamnitega venca in polne
GozdV 67 (2009) 4

opeke, nadstropje pa iz lesenih brun. Okna so
klasična, škatlasta, z dvojnimi krili. Podkletena
je polovica objekta. Objekt so ogrevali s kmečko
pečjo in tremi kotli za etažno ogrevanje. Objekt
je imel velike toplotne izgube, kar je potrdilo
tudi poročilo energetskega svetovalca. Priporočil
je dodatno toplotno izolacijo in boljše tesnjenje
škatlastih oken. V objektu je treba ogrevati skoraj
300 m2 površine, za kar je po grobem izračunu
potrebno 51.000 kWh energije. To bi pridobili
iz 15,5 tone gozdno suhega lesa (vlaga manj kot
30 %) ali 63,80 kubičnega metra nasutih sekancev
oziroma iz 5.260 litrov kurilnega olja.

3

PROJEKT IN GRADNJA NAPRAVE

Takoj po sprejeti odločitvi se je začelo intenzivno
delo za pripravo projektne dokumentacije in
iskanje ponudb za opremo. Na tem področju je
bilo opravljenega veliko pionirskega dela, saj je
vsem primanjkovalo znanja in izkušenj. Določene dileme in nejasnosti je pomagal razčistiti
koordinator na avstrijski strani, inž. Schwärzler.
Koristna in dobrodošla je bila pomoč inž. Šubica
(ApE). Projektna dokumentacija je bila izdelana
v treh pomladanskih mesecih. Na plan so prišle
težave pri upravnih zadevah, saj v predpisih ni
bilo uporabnih rešitev za to področje.
*L. B., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove, OE Bled,
Ljubljanska 19, Bled.
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Junija je podjetje Elterm iz Radovljice začelo
z deli na obstoječem centralnem ogrevanju in
položilo nov vod za toplo sanitarno vodo. Nato je
sledila priprava prostora nove kotlarne in gradnja
zunanjega zalogovnika za sekance. Ta dela je
opravila gradbena ekipa GG Bled, d. d. Konec
junija so dobili peč in drugo opremo izbranega
ponudnika. V našem primeru je bilo to podjetje
Fröling, za montažo opreme pa je poskrbelo podjetje Biomasa, d. o. o., iz Solčave.

4

POSKUSNO OBRATOVANJE

Naprava je začela poskusno obratovati 7. 9. 2000.
Od ideje do njene uresničitve je minilo slabih šest
mesecev. Prvi zalogovnik sekancev je bil napolnjen s pokljuško bukovino. Takoj po zagonu so
se pojavile napake, ki so jih razrešili še prisotni
mojstri. Naprava je bila umerjena in pripravljena za
optimalno obratovanje. Ker pa je bila tehnologija
nova, porodne težave niso prenehale. Vzporedno
s težavami smo pridobivali znanje za upravljanje
naprave. Zaradi nekaterih ponavljajočih se napak
so naprave pregledali strokovnjaki iz tovarne. Z
novimi rešitvami so izboljšali njeno delovanje.
Obdobje poskusnega obratovanja smo končali
20. 10. 2000 z uradnim odprtjem in odmevno
tiskovno konferenco.
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PREDSTAVITEV NAPRAVE

tričnih vodnikov. Krmilna naprava je možganski
center, saj usmerja delovanje kurilne naprave in
ob dobri nastavitvi omogoča njeno optimalno
delovanje.

5.3 Zalogovnik
V njem so shranjeni sekanci za delovanje naprave.
Vkopan je v zemljo in ima prostornino za 26
kubičnih metrov nasutih sekancev. Pokrit je s
pomično streho na posebni konstrukciji. Lokacija
zalogovnika omogoča hiter in pregleden dovoz
sekancev. Kovinska streha je zaščitena s plastjo
izolacijske lepenke. Postavljen je na severni strani
hiše in ne kvari videza. Streha zalogovnika je
zaradi varnosti zaklenjena.

5.4 Podajalni in dozirni polž
Njuna vloga je prenos sekancev v kurišče peči.
Podajalni polž prenaša sekance iz zalogovnika
do dozirnega polža. Med polžema je posebna
komora, varovana s protipožarno loputo. Pri
nenadnih izpadih elektrike, ko je peč v fazi kurjenja, nastane pregrevanje dozirnega polža, saj se
ogenj nenadzorovano širi po sekancih v polžu.
Podajalni polž je proti ognju varovan s senzorjem,
ki ob povišani temperaturi aktivira vodno prho.
Podobno varovanje bo treba namestiti tudi za
dozirni polž.

5.1 Peč

5.5 Hranilnik tople in sanitarne vode

Vitalni del naprave je peč Turbomatic 55/20 z
močjo 55 kW. Izvirna litoželezna konstrukcija z
velikim prostorom s šamotom obloženega kurišča
omogoča velike izkoristke. V kurišče ventilator
po ukazu krmilne naprave vpihuje ustrezno količino zraka v primarno in sekundarno kroženje.
Potrebne podatke o vsebnosti kisika v dimnih
plinih krmilni napravi pošilja sonda lambda.
Posebna rešetka oblikuje izvirno obliko plamena,
za odvod dimnih plinov pa poskrbi poseben
ventilator. Delovanje peči budno nadzorujejo
senzorji. Peč ima samo eno napako: ne deluje
brez elektrike.

Peč višek energije skladišči v hranilniku tople
vode. Naša naprava nima sreče, da bi imela vgrajeno optimalno kapaciteto hranilnika. Trenutno
je njena kapaciteta za 200 litrov sanitarne vode
in 600 litrov vode za ogrevanje. Za optimalno
delovanje naše peči pa bi potrebovali hranilnik
za 2.750 litrov vode za ogrevanje. Primanjkljaj več
kot 2.100 litrov mora peč v najbolj obremenjenem zimskem obdobju nadomeščati s pogostim
vklopom in izklopom. Obe fazi, posebno vklop,
sta najbolj občutljivi fazi delovanja peči, ko je
največja možnost napak in okvar z zaustavitvami.
Povečanje kapacitete hranilnika ni velik strošek
in ga odlagamo že nekaj let. Z namestitvijo hranilnika bi zmanjšali število okvar in podaljšali
življenjsko dobo naprave.
Nadaljevanje na strani 229

5.2 Krmilna naprava
Na videz nepomembna omarica na zidu skriva za
vratci laikom nepregledno število stikal in elek212
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GDK: 164.4+411.12:176.1 Castanea sativa Mill.(045)=163.6

EVROPSKI PRAVI KOSTANJ – Castanea sativa Mill.
SWEET CHESTNUT – Castanea sativa Mill.
ŽUŽELKE NA POGANJKIH IN LISTIH
INSECTS ON BRANCHES AND LEAVES

Dryocosmus kuriphilus
Maja JURC1
Izvleček:
Jurc, M.: Evropski pravi kostanj. Žuželke na poganjkih in listih. Dryocosmus kuriphilus. Gozdarski vestnik, 67/2009,
št. 4 V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod v angleščino: avtorica. Lektura angleškega besedila:
Breda Misja.
Prikazujemo kostanjevo šiškarico Dryocosmus kuriphilus, novo invazivno azijsko vrsto ose šiškarice na evropskem
pravem kostanju (Castanea sativa), ki je bila leta 2004 zanesena v Slovenijo s sadikami iz Piemonta v Italiji. Prikazan
je karantenski status vrste, geografska razširjenost kostanjeve šiškarice v svetu in pri nas, njena morfologija in
bionomija, opis poškodb, ki se pojavljajo na poganjkih, osrednjih listnih žilah ter klasastih socvetjih na moških
cvetovih, morebitne zamenjave, gostitelji, najpomembnejši naravni sovražniki ter ogroženost sestojev evropskega
pravega kostanja pri nas. Pri nas se je vrsta udomačila in gozdarji leta 2009 beležijo njeno širjenje v sestojih C. sativa
v primorskem območju. Na kratko so opisani tudi predpisi, ki se nanašajo na predstavljeno vrsto, ter posebni ukrepi
preprečevanja njenega širjenja. Domnevamo, da je njeno širjenje nemogoče ustaviti in da je biotična kontrola z
njenimi paraziti edina metoda, ki obeta preprečitev velikih poškodb kostanjevih sestojev in nasadov v Sloveniji.
Ključne besede: kostanjeva šiškarica, Dryocosmus kuriphilus, evropski pravi kostanj, Castanea sativa, zdravje
gozda, Slovenija
Abstract:
Jurc, M.: Sweet chestnut. Insects on branches and leaves. Dryocosmus kuriphilus. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), Vol. 67/2009, No.4. In Slovenian, with abstract in English, lit. quot. 24. Translated into English
by the author. English language editing by Breda Misja.
We present oriental chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus, a new invasive Asian species of gall wasp on sweet
chestnut (Castanea sativa), which was imported in 2004 on the chestnut plants from Piedmont in Italy into Slovenia.
Short description of its quarantine status, geographical range of oriental chestnut gall wasp in the world and in
Slovenia, morphology, bionomy, description of damages (on young twigs, on the midrib of the leaves and on the
spiked male flowers), possible misidentifications, hosts, its most important natural enemies and threat for the stands
of sweet chestnut in Slovenia are given. D. kuriphilus is established in our country and in 2009 foresters are registering
its spread in the stands of C. sativa in Primorska region. Short description of regulations concerning presented
species and measures to reduce its spread speed are also presented. It is supposed that its spread is impossible to
stop and that biological suppression with its parasites is the only promising method to prevent serious damages of
sweet chestnut stands and orchards in Slovenia.
Key words: oriental chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus, Sweet chestnut, Castanea sativa, forest health,
Slovenia

KOSTANJEVA ŠIŠKARICA Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (red:
Hymenoptera, druž. Cynipidae – ose
šiškarice)

kuri-tamabati (japonsko). Opomba glede taksonomije: vrsta je bila znana kot Biorhiza sp.,
veljavno znanstveno ime D. kuriphilus je dobila
po prvem opisu Yasumatsuja leta 1951.
EPPO koda: DRYCKU, fitosanitarna kategorizacija: podan je predlog za razvrstitev na seznam

Imena vrste: kostanjeva šiškarica, kostanjeva
brstna šiškarica, oriental chestnut gall wasp
(angleško), Japanische Esskastanien-Gallwespe
(nemško), chalcide du châtaignier (francosko),

1
Prof. dr. M. J., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire BF, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83,
1000 Ljubljana, SLO

ŠIFRA: 55-3.01-1.052/G
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II.A.I karantenskih škodljivih organizmov (ni
uvrščena v priloge direktive 2000/29).
Ukrepe določata: Odločba Komisije
2006/464/ES o začasnih nujnih ukrepih za
preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja
v Skupnosti in Pravilnik o začasnih nujnih
ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja
kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu.
O pi s v r s te
Samice D. kuriphilus so v povprečju dolge
od 2,5 do 3 mm, imajo svetleče črno telo.
Noge, bazalni del tipalk, vrh čelnega ščita in
zgornja čeljust so rumeno rjave barve, glava
je skulpturirana (razbrazdana). Hrbtni ščiti
oprsja so svetleči, gladki, predprsni hrbtni ščit
ali pronotum je zelo skulpturiran, radialna
celica sprednjih kril je odprta, tipalke imajo
14 členkov (slika 1). Odrasle ose se ne hranijo
in živijo le nekaj dni. Niso dobre letalke in se
zadržujejo v bližini, kjer so se izlegle. Iz šišk
se pojavijo konec maja do konec julija in za
ovipozicijo takoj poiščejo mlade, razvijajoče
se poganjke tekoče vegetacije. Samica lahko
odloži več kot 100 jajčec, navadno po 3 do 5,
včasih tudi po nekaj deset v vsak brst gostitelja
z dolgo leglico (slika 2, slika 3). Samice pri

Slika 2: Jajčece kostanjeve šiškarice Dryocosmus
kuriphilus v brstu evropskega pravega kostanja (foto:
G. Bosio)
Figure 2: Eggs of oriental chestnut gall wasp Dryocosmus
kuriphilus in the bud of Sweet chestnut

odlaganju jajčec naredijo drobne vbode, ki se
hitro zarastejo. Samci kostanjeve šiškarice niso
znani in razmnoževanje, ki poteka z neoplojenimi spolnimi celicami, imenujemo deviška
ploditev. Iz neoplojenih jajčec se razvijejo samo
samice (teliotokija).
Jajčece je mlečno belo, veliko od 0,1 do 0,2
mm opremljeno z dolgim, tankim priveskom
(slika 2). Samice jih odlagajo v skupinah v
bližino rastnega vršička v brstu junija in julija
(slika 3). Na mestu odlaganja jajčec se pozneje
oblikujejo šiške, v katerih poteka razvoj osic.

Slika 1: Samice kostanjeve šiškaricw Dryocosmus kuriphilusso dolge od 2,5 do 3 mm
(foto: M. Jurc)
Figure 1: Females of oriental chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus are from
2,5 to 3 mm
214
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Slika 3: V nekaterih popkih je tudi od 20 do 30 jajčec
(foto: G. Bosio)
Figure 3: Some buds contain 20–30 eggs

Slika 4: Ličinki kostanjeve šiškarice Dryocosmus
kuriphilus (foto: G. Bosio)
Figure 4: Larvae of oriental chestnut gall wasp Dryocosmus kuriphilus

Slika 5: Bubi kostanjeve šiškarice Dryocosmus
kuriphilus (foto: G. Bosio)
Figure 5: Pupae of oriental chestnut gall wasp
Dryocosmus kuriphilus
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Po 30 do 40 dneh se iz jajčec izležejo ličinke
(slika 4).
Jajčna ličinka (L1) kostanjeve šiškarice prezimi v brstih. Brsti so videti popolnoma zdravi,
ni nikakršnih zunanjih znamenj, po katerih
bi lahko sklepali, da je brst napaden. Odrasla
ličinka je ovalna, dolga do 2,5 mm, mlečno
bela (Slika 4).
Buba D. kuriphilus je dolga do 2,5 mm,
sprva je bela, pozneje temnejša in na koncu
razvoja črna. To je pupa libera (prosta buba)
z vidnimi organi bodočega imaga. Razvija se
v šiškah, in sicer od sredine maja do sredine
julija (Slika 5).
Bionom ij a
D. kuriphilus je univoltina vrsta (ima eno
generacijo na leto). Znane so samo samice
(telotokija), samcev te vrste niso nikoli našli
v naravi. Vrsta se razmnožuje z neoplojenimi
jajčeci, partenogenetsko. Samice se iz šišk prikažejo konec maja in njihovo izletanje traja
tudi do konca julija, kar je odvisno – tako
kot celotna fenologija kostanjeve šiškarice
– od lokacije (nadmorske višine, ekspozicije),
ekoloških razmer rastišča gostitelja in tudi od
kultivarja kostanja. Samice ležejo 3 do 5 jajčec
v skupinah v gostiteljeve popke; v nekaterih
popkih je lahko tudi od 20 do 30 jajčec (slika
3). Vsaka samica odloži več kot 100 jajčec.
Življenjska doba samic je kratka (okoli 10 dni,
nekaj tega časa samica porabi za grizenje rova
za izhod iz šiške). Iz jajčec se v 30 do 40 dneh
izležejo ličinke. Njihov razvoj je počasen in
poteka v jeseni in pozimi. V brstih kostanja
prezimi drobna ličinka 1. razvojnega stadija
(L1). Ličinka je tako drobna, da je v tem času
nemogoče odkriti napad kostanjeve šiškarice
v rastlinskem tkivu. Ko se začno konec marca
in v začetku aprila odpirati kostanjevi brsti,
se ličinka levi in preide v 2. razvojni stadij
(L2). Takrat se, zaradi izločkov razvijajočih
se ličink in draženja tkiva, začno oblikovati
šiške. V šiškinih kamricah se ličinke prehranjujejo 20 do 30 dni. Povsem razvite ličinke
so dolge 2,5 mm, so mlečno bele, brez oči in
nog (slika 4). Šiške so v celoti oblikovane v 2
do 3 tednih; do sredine maja lahko dosežejo
215

352

Zdravje gozda

Slika 6: Močan napad kostanjeve šiškarice na gostiteljevih vejicah, 29. 6. 2007, v bližini Sabotina
(foto: M. Jurc)
Figure 6: Strong oriental chestnut gall wasp infestation on the twigs of host tree, 29.7.2007, near Sabotin

končne velikosti. Šiške v premeru merijo od
5 do 20 mm in so zelene ali rožnato zelene
barve, zgrajene so iz ene ali več kamric (slika
6). Nastajajo na novih poganjkih, najdemo
pa jih lahko tudi na listnih žilah ali klasastih
socvetjih – na osnovah moških socvetij (slika
7, slika 8, slika 9, slika 10, slika 11, slika 12).
Ličinke se prek vmesne stopnje predbube preobrazijo v bubo, faza bube je od sredine maja
do sredine julija. Buba je prosta (pupa libera),
na začetku razvoja bela, pozneje temnejša in
končno temno rjave ali črne barve, z jasno
vidnimi organi bodočega imaga (glava, tipalke,
oči, ustni aparat, zasnove kril, pecljat zadek)
(slika 5). Če prerežemo šiške, ki so nastale v
tekočem letu, v kamricah opazimo ličinke ali
bube. Eklozija odraslih osic se zgodi, tako kot
smo omenili že na začetku razvojnega kroga,
konec maja do konec julija.
Z n a me nj a n ap a d a
Kostanjeva šiškarica povzroča nastanek šišk
ali zoocecidijev na mladih vejicah, in sicer
216

Slika 7: Šiške v premeru merijo od 5 do 20 mm, so
zelene ali rožnato zelene barve (foto: M. Jurc)
Figure 7: Galls are 5–20 mm in diameter, green or
rose-colored

na osnovi moških cvetov, na brstih ali na
glavnih listnih žilah gostiteljskih rastlin.
Šiške so velike od 0,5 do 2 cm; velikost je
odvisna od števila ličink v šiški. V vsaki šiški
je ena kamrica (unilokularna šiška) do več
z ličinkami (multilokularne šiške), pozneje
z bubami. Sprva so šiške zeleno rdečkaste
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Slika 8: Šiška na mladem poganjku (foto: M. Jurc)
Figure 8: Gall on a young twig

Slika 9: Šiška na osrednji listni žili (foto: M. Jurc)
Figure 9: Gall on the midrib of the leaf
217
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Slika 10: V šiškah so pogosto deli razvijajočih se listov, listnih pecljev ali vejic. (foto: M. Jurc)
Figure 10: Galls often contain remnants of developing leaves, petioles and stems

Slika 11: Deformiranost listov zaradi napada kostanjeve
šiškarice (foto: M. Jurc)
Figure 11: Leaves deformation caused by oriental
chestnut gall wasp

barve, poleti se izpraznjene šiške posušijo
in ostanejo na vejah tudi več let. V šiškah so
pogosto deli razvijajočih se listov ali listnih
pecljev (slika 6, slika 7, slika 8, slika 9, slika
10, slika 11, slika 12).
Šiške z lahkoto opazimo in prepoznamo
na rastlinah ali rastlinskih delih, drugače pa
je z jajčeci ali jajčnimi larvami (L1): v popkih
v času mirovanja vegetacije jih je nemogoče
218

Slika 12: Šiške na klasastih socvetjih na moških
cvetovih (foto: M. Jurc)
Figure 12: Galls on the spiked male flowers

Kostanjeva šiškarica
odkriti s preprostim vizualnim pregledom.
Glavno določilo za diagnostiko osic temelji
na najdbi šišk.
More bit ne z a me nj ave
Samica D. kuriphilus je zelo podobna samici
evropske hrastove šiškarice (Dryocosmus cerriphilus Giraud), ki oblikuje šiške le na ceru
(Quercus cerris L.). Slednja se loči od kostanjeve
šiškarice po barvi vzorcev na čelu, ki so rumenkasto rdeče barve, tipalke pa so sestavljene iz
15 segmentov.
Šiške, ki jih povzroča kostanjeva šiškarica, so
zelo značilne, zato so skoraj nemogoče zamenjave z drugimi škodljivci na kostanjih.
G o s t ite lji
D. kuriphilus je monofagna vrsta (hrani se
samo z eno vrsto hrane – rastline). Napada
evropski pravi kostanj (Castanea sativa Mill.),
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japonski pravi kostanj (Castanea crenata Sieb.
et Zucc.), ameriški pravi kostanj (Castanea
dentata (Marsh.) Borkh.)), kitajski pravi kostanj
(Castanea mollissima Bl.) ter križance vrst rodu
Castanea. Na Kitajskem napada tudi vrsto
Castanea seguinii Dode, v Severni Ameriki pa
še nekatere avtohtone severnoameriške vrste
kostanja, ki rastejo v bližini napadenih občutljivih vrst kostanja (razen Castanea pumila Mill.
in Castanea alnifolia Nutt.).
Pot i pre no s a
Na daljše razdalje kstanjevo šiškarico raznaša
predvsem človek. Prenos z napadenimi sadikami
ali cepiči je pogost, saj je v času mirovanja skoraj
nemogoče ločiti napadene brste od nenapadenih. Na taknačin se škodljivec najpogosteje širi
na nova nenapadena območja in v nove države
ali na celine.
Lokalno širjenje kostanjeve šiškarice poteka s
prenosom napadenih vejic (cepičev) ali mladih

Slika 13: Razširjenost Dryocosmus kuriphilus v Sloveniji leta 2005 (vir: MKGP, FURS)
Figure 13: Distribution of Dryocosmus kuriphilus in Slovenia in 2005 (source: MAFF, PARS)
219
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rastlin ali z letenjem samic, kar se dogaja od
konca maja do konca julija. Poročajo, da se je
kostanjeva šiškarica naravno širila 15 do 30
km na leto, iz Italije pa poročajo o razdalji 15
km na leto.
Pri nas je širitev verjetno odvisna od prisotnosti gostitelja (evropskega pravega kostanja) v
naravi, od jakosti in smeri vetra in od prometnih
tokov. Verjeten je tudi prenos kostanjeve šiškarice kot slepega potnika, torej s tovori ali vozili,
ki potujejo z območja razširjenosti šiškarice na
nenapadena območja.

še v Francijo (Provansa – skrajni jugovzhod
države). Leta 2004 je bila s pošiljko 1250 sadik
evropskega pravega kostanja iz Italije zanesena
v Slovenijo v drevesnico Bilje. Spomladi 2005 so
po opozorilu fitosanitarne službe iz Piemonta
sledili pošiljko napadenih italijanskih sadik;
zasledili so 47 % uvoženih sadik (450 kostanjevih rastlin v 18 nasadih). Na 10 sadikah iz
omenjene pošiljke so odkrili simptome, ki jih
povzroča kostanjeva šiškarica, in sicer na štirih
mestih po Sloveniji. S sledljivostjo pošiljke so
bila ugotovljena tri napadena mesta (Bilje, Zno-

Slika 14: Posek napadenih dreves C. sativa var. marrone v bližini Sabotina,
29. 6. 2007
Figure 14: Felling of the trees C. sativa var. marrone near Sabotin, 29. 6. 2007

O g r o ž e no s t s e s toje v
D. kuriphilus je avtohtona vrsta na Kitajskem,
kjer se že od nekdaj pojavlja na kitajskem pravem
kostanju (Castanea mollissima Bl.). Okoli leta
1940 so jo zanesli na Japonsko, leta 1963 se
je pojavila v Koreji, leta 1974 v zvezni državi
Georgia v ZDA in pozneje še v nekaterih drugih
jugovzhodnih zveznih državah ZDA (Alabama,
Severna Karolina in Tenesi). V Evropi so jo
leta 2002 najprej odkrili v provinci Cuneo v
deželi Piemont v Italiji, pozneje tudi v drugih
območjih srednje in severne Italije (Piemont,
Lombardija, Trento, Lazio, Sardinija). Iz Italije
je bila v naslednjih letih z napadenimi sadikami
evropskega pravega kostanja (C. sativa) zanesena
220

jile pri Krki, Zgornja Pohanca), eno pa je bilo
odkrito na podlagi prijave imetnika (Merljaki
pri Renčah) (slika 13).
29. junija 2007 je bilo odkrito prvo večje
žarišče napada kostanjeve šiškarice v nasadu
maronov (C. sativa var. marrone) na Sabotinu
v bližini Nove Gorice (slika 14, slika 15).
Napaden nasad in posamezne kostanje
v okoliških sestojih z značilnimi šiškami na
poganjkih so nemudoma posekali in sežgali.
Tako so leta 2007 izkrčili 80 arov velik nasad
maronov, ki ga je lastnik leta 2004 dosadil s
prikrito napadenimi sadikami iz Piemonta v
Italiji. Čeprav je bilo poleg nasada izkrčenih
in sežganih še 26 dreves v gozdnem sestoju in
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Preserjih ter na Sv. Martinu, 6. 5. 2009 pa v Podnanosu in na Kambreškem. To praktično pomeni,
da je kostanjeva šiškarica razširjena po celotni
Vipavski dolini, po celotnih Brdih in Kanalskem
Kolovratu. Dne 13. 5. 2009 pa so sporočili, da so
D. kuriphilus našli v Cerknem pri bolnici Franja
ter v Baški grapi (Kneža) zunaj razmejenega
območja (informacija Zoran Zavrtanik, Zavod
za gozdove Slovenije, OE Tolmin).
Kostanjeva šiškarica se v Sloveniji neustavljivo širi in le vprašanje časa je, kdaj se bo pojavila
v notranjem, celinskem delu areala evropskaga
pavega kostanja pri nas.

Slika 15: Napadena so bila posamezna drevesa C.
sativa v sestojih, ki obkrožajo nasad maronov v bližini
Sabotina, 29. 6. 2007.
Figure 15: The trees of C. sativa who surrounded the
plantation of maroons were also attacked by D. kuriphilus near Sabotin, 29. 6. 2007

temeljito pregledano območje žarišča v radiju
5 km od nasada, se je D. kuriphilus razširila na
območje, ki je obsegalo skoraj 900 ha gozdov.
Najbolj oddaljena točka najdbe šiškarice je
bila od prvotno napadenega mesta oddaljena
približno 3 km.
Fitosanitarne in gozdarske službe so si v
obdobju od 2005 do 2008 zelo prizadevale,
da bi izkoreninile D. kuriphilus, vendar brez
uspeha.
Maja 2008 so bile najdene nove napadene
lokacije v gozdovih na območju žarišča na
Sabotinu nad Novo Gorico, na 8 km oddaljenem
gozdnem rastišču Ravnica nad Novo Gorico in
20 km oddaljenem gozdnem rastišču na Krasu
pri kraju Lipa ter vzhodno od Kobarida, blizu
kraja Drežnica.
Leta 2009 so sledile nove najdbe kostanjeve
šiškarice: 4. 5. v Spodnji Branici, Prvačini, na

G o sp o d a r s k a š ko d a
V Aziji in ZDA D. kuriphilus povzroča precejšnjo škodo na gojenih in samoniklih vrstah
kostanjev, saj z napadom na listne in cvetne brste
in z oblikovanjem šišk moti razvoj in uničuje
poganjke ter znižuje obrod plodov. V tržni vzgoji
kostanjev za plodove lahko pričakujejo zmanjšanje obroda tudi za 50 do 70 %. Močnejši napadi
lahko povzročijo slabitev in odmiranje starejših
kostanjevih dreves. Tudi mlajša drevesa lahko
propadejo v sušnih razmerah ali v kombinaciji
z drugimi stresnimi dejavniki. D. kuriphilus je
zato najresnejši škodljivec na celotnem arelu
vrst iz rodu Castanea, ki lahko prepreči obrod
in povzroči sušenje gostiteljev (DIXON et al.,
1986). Na Japonskem je ta škodljivec pomembno
pripomogel, da se je pridelava kostanjevih
plodov zmanjšala za 50 % v 20 letih.
V območjih Evrope, kjer uporabljajo kostanj
za proizvodnjo lesa in utrditev brežin, zaradi
kostanjeve šiškarice pričakujejo resne težave, kot
je npr. zmanjšuje priraščanje lesa ter erozijske
pojave (OEPP/EPPO, 2005).
Pri nasadih (sadovnjakih) za pridelavo
plodov (maronov) je napad osice gospodarsko zelo pomemben. Ker so gozdna drevesa
evropskega pravega kostanja občutljiva za
napad, so napadeni sestoji pravega kostanja
v bližini nasadov stalen rezervoar samic, ki
odlagajo jajčeca v gojena drevesa. Zato je ugotovitev žarišč v gozdovih s tega stališča zelo
pomembna, še pomembneje pa je, da v bližini
nasadov maronov za pridelovanje plodov ni
napadenih gozdnih sestojev.
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Slika 16: Areal C. sativa v Sloveniji, vir: Zavod za gozdove Slovenije
Figure 16: Area of C. sativa in Slovenia, source: Slovenian Forestry Service

Slika 17: Znamenja poškodb, ki jih povzročata kostanjeva šiškarica D. kuriphilus in kostanjev rak C. parasitica
na maronu v bližini Sabotina, 29. 6. 2007
Figure 17: The symptoms caused by oriental chestnut gall wasp D. kuriphilus and chestnut blight C. parasitica
on maroon, near Sabotin, 29. 6. 2007
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Pri pridelavi sadik evropskega pravega kostanja na napadenih območjih so ugotovili, da
sadike lahko zaščitijo pred napadom kostanjeve šiškarice z namestitvijo ustrezno goste
mreže v obliki predora, ki je brez kakršnih
koli odprtin med mrežo in tlemi ali z uporabo
fitofarmacevtskih sredstev, kot so sistemični ali
larvicidni insekticidi (npr. dimetoat, vamidotion,
tiametoksam, imidakloprid in drugih). (http://
archives.eppo.org/MEETINGS/2006_meetings/
dryocosmus_presentations/Picciau_contr/Picciau_contr1.HTM).
V Sloveniji je po oceni Zavoda za gozdove
Slovenije (ZGS) okrog 253.000 ha kostanjevih
gozdov, območja rasti evropskega pravega
kostanja pa so razpršena v večjem delu Slovenije. V Sloveniji se med 45 evidentiranimi
drevesnimi vrstami kostanj uvršča na osmo
mesto po lesni zalogi z 1,5 % deležem in lesno
zalogo 3,62 milijonov m3. Zato ocenjujejo,
da bi bile lahko škode zaradi D. kuriphilus
precejšnje, in sicer z vidika pridelave lesa in
tudi čebelarstva, saj je znano, da so cvetovi
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evropskega pravega kostanja izredno cenjena
paša za pridobivanje kostanjevega medu ter z
vidika drugih porabnikov v gozdni biocenozi.
Lahko bi našli še druge ekološke, socialne in
ostale funkcije gozda, ki bodo v napadenih
gozdovih zmanjšane (slika 16).
Menimo, da je D. kuriphilus najbolj nevaren škodljivec evropskega pravega kostanja in
poleg patogene glive, ki povzroča kostanjevega
raka (Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr),
najbolj ogroža nasade oz. sestoje evropskega
pravega kostanja. Pogosto na C. sativa sočasno
opazimo znamenja napada D. kuriphilus in C.
parasitica (slika 17).
Kont r ol a go s tote p opu l a c ije i n
z at i r a nje

Predpisi, nadzor
V skladu z določbami zakonodaje EU in Zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin je Fitosanitarna
uprava RS 21. junija 2005 izdala Odločbo o
nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice (UL RS, 60/2005) in

Slika 18: Razmejena območja Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Sloveniji (vir: FURS, 12. 10. 2008)
Figure 18: Delimitated areas of Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in Slovenia (source: PARS, 12. 10. 2008)
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Slika 19: Razmejena območja Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu na Primorskem (Vir: FURS, 12. 10. 2008)
Figure 19: Delimitated areas of Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in Primorska region (source: PARS,
12. 10. 2008)

o tem obvestila Evropsko komisijo in države
članice EU.
Evropska komisija je izdala odločbo 2006/464/
ES o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in
širjenja kostanjeve šiškarice v EU. Za izvajanje
odločbe Komisije pa je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdal Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa
in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu (UL RS, št. 111/2006, 27.
10. 2006). Ta določa posebne zahteve za vnos in
premeščanje kostanjevih rastlin, uradne letne
224

sistematične raziskave, razmejitve območij
napada, fitosanitarne ukrepe na napadenem,
žariščnem in varnostnem območju, ukrepe za
rastline iz napadene partije, obveznosti imetnika rastlin, naloge, pooblastila in obveznosti
obveščanja ter poročanja.
Od leta 2006 na celotnem ozemlju Slovenije
potekajo posebni pregledi glede kostanjeve
šiškarice po sprejetem programu, ki ga vodi
Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, sodelujejo pa še drugi območni zavodi, Zavod za
gozdove Slovenije in drugi izvajalci gozdarske
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javne službe ter inšpekcijske službe Inšpektorata
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
Na podlagi Pravilnika o začasnih nujnih
ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja
kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu (2006) potekajo nove razmejitve
območij napada, saj obseg napada še ugotavljajo.
Zadnje stanje razmejitve je razvidno iz kart o
razmejitvi območij (vir: FURS, 4. 5. 2009) (slika
18, slika 19).

Posebne zahteve
Z izdajo rastlinskega potnega lista (RPL) je
podana izjava, da so rastline pravega kostanja
(Castanea):
– v njihovi celotni življenjski dobi ali od vnosa
v Skupnost na mesto pridelave rasle v državi
članici, v kateri pojav kostanjeve šiškarice ni
znan ali
– v njihovi celotni življenjski dobi ali od vnosa
v Skupnost na mesto pridelave so rastline
rasle na nenapadenem območju, ki ga je
vzpostavila nacionalna služba za varstvo
rastlin v državi članici v skladu z ustreznimi
mednarodnimi standardi za fitosanitarne
ukrepe.
P reme š č a nje go s t ite ljs k i h r a s t l i n
Pridelovalci in distributerji sadik kostanja
morajo:
– voditi evidenco prejemnikov, ki mora vsebovati podatke o količinah kostanjevih sadik,
ki so bile vzgojene, nabavljene, prodane, ter
o prejemnikih kostanjevih sadik in datumu
prejema sadik ter
– podatke iz evidence prejemnikov kostanjevih sadik posredovati Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije najpozneje do 30. aprila
tekočega leta (za obdobje od 1. aprila minulega leta do 31. marca tekočega leta).

Obveznosti imetnikov evropskega
pravega kostanja
– Imetniki kostanja morajo Fitosanitarni upravi
Republike Slovenije pisno posredovati podatke iz evidence prejemnikov kostanjevih
sadik najpozneje do 30. aprila tekočega leta,
in sicer za obdobje od 1. aprila minulega leta
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do 31. marca tekočega leta.
– Vsi imetniki kostanja morajo hraniti rastlinski potni list najmanj eno leto po sajenju
evropskega pravega kostanja.

Zatiranje
V manjših drevesnicah napade kostanjeve
šiškarice lahko zmanjšamo z obrezovanjem in
uničevanjem napadenih poganjkov, pri večji
proizvodnji je to drag ukrep. Perzistentni insekticidi, ki jih v tujini uporabljajo v drevesnicah,
so lahko učinkoviti le za zatiranje samic in
mladih larv, vendar menijo, da je vpliv na okolje
neraziskan in je lahko izredno škodljiv. Trenutno
na tržišču ni učinkovitega sredstva za zaščito
kostanjev pred kostanjevo šiškarico. Po drugi
svetovni vojni so na Japonskem selekcionirali
nov kultivar japonskega kostanja z nekaterimi
lastnostmi odpornosti proti kostanjevi šiškarici,
vendar je osica kmalu razvila odporne osebke,
ki so premagali odpornost novega kultivarja.
V novejšem času so na Japonskem in v Koreji
razvili še en nov kultivar kostanja, ki je odporen
proti kostanjevi šiškarici (ANAGNOSTAKIS,
1999).
V sestojih je zgodnje odstranjevanje in uničevanje napadenih delov kostanja uspešno le na
samem začetku pojava in na mlajših rastlinah,
kjer dobro vidimo znamenja napada. V okviru
posebnega nadzora nad kostanjevo brstno
šiškarico največ pozornosti namenjamo prav
mladim nasadom evropskega pravega kostanja, ki so bili posajeni po letu 2002. Nasade je
treba pregledati aprila in maja, odkrite šiške pa
uničimo (šiške uničimo pred izletom osic, najpozneje do sredine junija). Kemično zatiranje je
neučinkovito in v sestojih prepovedano (Zakon
o gozdovih, 1993).
Biotično zatiranje z uporabo naravnih sovražnikov kostanjeve brstne šiškarice se je pokazalo
kot učinkovito. V novo domovino kostanjeve
šiškarice njene naravne sovražnike vnašajo iz
Azije – iz Kitajske in Koreje, taka je npr. vrsta
Torymus sinensis (druž. Torymidae), iz vzhodnega Palearktika pa vrsto Sycophila variegata
(druž. Eurytomidae) idr.
V Slovenji je kostanjeva šiškarica v začetni
fazi širjenja. Postavlja se vprašanje, koliko so
225
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poskusi njenega zatiranja, upočasnjevanja
širjenja ali celo izkoreninjenja (eradikacije)
smiselni, izvedljivi in ekonomsko upravičeni. Hitro širjenje in namnožitev kostanjeve
šiškarice dokazujeta, da je pri nas ta vrsta
našla ustrezne razmere za razvoj, tu ni njenih
naravnih sovražnikov, ki preprečujejo namnožitev, gostitelj, evropski pravi kostanj, nima
razvitih obrambnih mehanizmov proti njej.
Zato se bo neustavljivo širila. Poskusi njenega
zatiranja niso smiselni, niso izvedljivi in niso
ekonomsko upravičeni.
Slovensko gozdarstvo ima bridko izkušnjo,
ki je neposredno primerljiva s sedanjim dogajanjem. Taka izkušnja je širjenje kostanjevega
raka (Cryphonectria parasitica) in izjemno
ostri in obsežni karantenski ukrepi države,
ki je skušala zaustaviti epifitocijo v 50. letih
prejšnjega stoletja (JURC, 2002). Z zdajšnjim
poznavanjem epifitocije kostanjevega raka
lahko trdimo, da so bili tedanji ukrepi napačni,
njihovo izvajanje ni preprečilo širjenja kostanjevega raka in zaradi njih je bilo posekanih
ogromno dreves, ki bi zaradi pojava hipovirulence preživela okužbo. Pri nas je zmanjšanje
vpliva kostanjeve šiškarice na pravi kostanj
mogoče doseči le z njenimi naravnimi sovražniki in delo bi bilo treba usmeriti v njihovo
poznavanje in uporabo.

Naravni sovražniki
V naravnem arealu na Kitajskem populacijo D. kuriphilus uspešno uravnavajo njeni
naravni sovražniki, predvsem parazitoidi iz
reda kožekrilcev (Hymenoptera). Na Kitajskem, v Koreji in na Japonskem intenzivno
raziskujejo parazitoide v šiškah D. kuriphilus.
Tako so opisali tudi več novih vrst iz skupine
Chalcidoidea, kot so npr. Torymus sinensis,
Torymus beneficus, Megastigmus maculipennis, Megastigmus nipponicus (Chalcidoidea:
Torymidae), Ormyrus flavitibialis (Ornyridae)
in drugih. Intenzivno so raziskovali njihove
bionomije ter pomen odpornosti kostanjev v
jakosti napada kostanjeve šiškarice (TORII,
1958, YASUMATSU / KAMIJO, 1979, KATO
/ HIJII, 1993, KATO / HIJII, 1999). Nekateri
od omenjenih parazitoidov zelo uspešno urav226

navajo populacije kostanjeve šiškarice. Vrsta
T. sinensis je bila že vnesena kot uporaben
organizem v biotičnem zatiranju kostanjeve
šiškarice na Japonsko in v Korejo in se je
izkazala kot izredno učinkovita v programu
množičnega spuščanja vrste v novo okolje s
ciljem zatiranja D. kuriphilus (MORIYA et
al., 2002).
Nekatere transpalearktične vrste parazitoidov,
kot so Torymus geranii, Ormyrus pomaceus,
Eurytoma brunniventris in druge, ki so prav
tako zelo učinkoviti parazitoidi D. kuriphilus
na Japonskem (YASUMATSU / KAMIJO,
1979), so pogoste in široko razširjene vrste
v hipertrofijah, ki jih povzročajo cinipide na
hrastih v Evropi in bi morda lahko zamenjale
gostitelje in začele zajedati D. kuriphilus. Vrsto
O. pomaceus so že izolirali iz šišk kostanjeve
šiškarice v Italiji (Piemont). Preskok avtohtonih
zahodnih palearktičnih parazitoidnih vrst na
nove gostitelje, npr. na D. kuriphilus, lahko v
prihodnosti pričakujemo z veliko verjetnostjo.
To se je že zgodilo v Georgiji (ZDA), ko sta se
avtohtoni vrsti parazitoidov Torymus tubi-cola
in T. advenus preselili na šiške alohtone, vnesene
vrste D. kuriphilus.
Vendar raziskovalci menijo, da se domači
parazitoidi na Japonskem in v ZDA (in verjetno tudi v Evropi) ne bodo uveljavili kot
dobri regulatorji in reducenti vnesene osice
D. kuriphilus, dokler ne bodo postali ozko
specializirani ali dobro sinhronizirani z njenim
razvojnim krogom.
Novejša raziskave poudarjajo veliko neraziskanih problemov, kot so, npr., endo- in
ektoparazitizem parazitoidov, pri definiranju
parazitoidov uvajajo nov termin »kompleks
kriptičnih vrst«, ki je kompleks parazitoidnih
vrst v šiškah gostiteljev. Posamične vrste sicer
ustrezajo definiciji vrste – da so v okviru vrste
osebki reproduktivno izolirani od osebkov
druge vrste – kompleksi kriptičnih vrst pa so
anatomsko nerazpoznavni in jih lahko ločimo
le z molekularnimi tehnikami, z analizo DNA
(AEBI et al., 2006).

Kostanjeva šiškarica
ZAHVALA
Fotografije mlajših razvojnih stadijev kostanjeve
šiškarice je posredoval dr. Giovanni Bosio,
Phytosanitary Service of Piemonte Region, Via
Livorno 60, 10148 Torino, Italija, za kar se mu
zahvaljujemo.
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6

DELOVANJE NAPRAVE

V tem poglavju bomo obravnavali podatke iz
obdobja 2001–2008 in jih po potrebi razvrstili med
letne čase. Iz zabeležke obratovanja smo ugotovili
število obratovalnih ur, število okvar, porabo
sekancev, ceno in strukturo cene obratovalne ure,
potrebne ure za vzdrževanje in kontrolo naprave,
ter meritve emisij.

6.1 Obratovalne ure
V preglednici 1 razberemo število obratovalnih
ur po letih in mesecih. Podatki so odvisni od

podnebnih razmer, zasedenosti počitniških zmogljivosti v hiši in izbranega načina ogrevanja. Na
leto naprava deluje povprečno 2.239 obratovalnih
ur; v zimskem obdobju je to 43 %, spomladi 13 %,
poleti 18 % in jeseni 26 %.

6.2 Okvare kurilne naprave
Okvare so bile pogoste v prvih letih delovanja.
Največ jih je bilo v zimskih in jesenskih mesecih,
ko naprava opravi 69 % obratovalnih ur. V zadnjih
letih se je število okvar zmanjšalo na zanemarljivo
število. Lahko trdimo, da naprava deluje stabilno
in zanesljivo.

Preglednica 1: Število obratovalnih ur v obdobju 2001–2008

Leto/Mesec

Jan.

Feb. Marec

2001

415

284

229

193

48

46

2002

309

268

274

202

148

108

2003

448

526

467

202

45

43

2004

355

348

284

212

177

2005

363

361

354

124

2006

399

326

265

150

2007

134

392

184

2008

242

306

272

2.665

2.711

2.329

Skupaj

April Maj Junij Julij

Avg.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

73

87

150

143

209

315

128

166

121

192

208

337

145

119

192

212

214

338

67

160

139

114

133

193

313

116

19

132

184

158

121

199

327

87

47

75

159

138

72

60

185

110

22

49

113

144

149

159

198

254

132

37

46

103

110

36

57

48

191

1.325 680

425

929

1.108

1.058

1.089

1.329

2.260

Slika 1: Povprečno število obratovalnih ur po mesecih v obdobju 2001–2008
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6.3 Cena in struktura cene obratovalne
ure
To radovednost smo poskušali razjasniti po prvem
letu obratovanja. Investicija v biomaso je 3-krat
večja kot v plinsko ali na kurilno olje. V daljšem
časovnem obdobju dveh desetletij, kot je pričakovana življenjska doba naše naprave, se večji
začetni vložek vrača pri ugodnejši ceni goriva. Z
zmanjšanjem cene kurilnega olja ta prednost ni
tako izrazita. Trenutna cena obratovalne ure znaša
2 evra, od tega je delež amortizacije in popravil
62 %, goriva - sekancev 35 % in elektrike 3 %.

6.4 Gorivo
V obravnavanem obdobju smo za gorivo uporabili
bukove in smrekove sekance štirih dobaviteljev.
Najustreznejši material prihaja iz LIP-ove tovarne
v Bohinju. To so smrekovi sekanci iz odrezkov
umetno sušenih desk. V njih je vsebnost vlage
samo 10 do 15 %. Poraba teh sekancev znaša
0,025 do 0,027 kubičnega metra na obratovalno
uro. Pri večji vsebnosti vlage in slabši kakovosti
materiala se poraba poveča tudi na 0,035 kubičnega metra na obratovalno uro. Pri zadnji dobavi
je znašala cena sekancev z dostavo 29,5 evra za
nasuti meter.

6.5 Merjenje emisij
Nazivna moč naše peči terja letno merjenje emisij.
Opravljeni sta bili dve meritvi, in sicer leta 2000
ter 2001. Rezultati obeh meritev potrjujejo delovanje daleč pod predpisanimi mejnimi vrednostmi.
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Naprava se tem vrednostim nekoliko približa
samo v fazi vžiga sekancev. Deluje z visokim
izkoristkom.

6.6 Kontrola in vzdrževanje naprave
Za upravljanje take naprave je nujna določena
strokovna usposobljenost, saj je potrebna dnevna
kontrola, občasno čiščenje pepela ter odstranjevanje oblog pepela s sten kurišča in toplotnih izmenjevalnikov. Nujno je treba spremljati
stanje zaloge sekancev, da pravočasno obnovimo
potrebno zalogo. O vsem tem vodimo zaznamke. Z
napravo je nekoliko več dela v najbolj obremenjenem zimskem obdobju. Takrat je treba vzdrževati
prevozno pot do zalogovnika in odstraniti sneg s
strehe zalogovnika sekancev. Ponavadi vsako leto
poskrbimo za servis naprave, očistiti je treba tudi
dimnik. Za ta dela se porabi 80 do 100 ur.

7

ZAKLJUČEK

Kurilna naprava je pomembna pridobitev gozdarske koče na Mrzlem studencu. Z njeno vgradnjo
smo dobili sodoben način ogrevanja. Kljub začetnim težavam naprava zadnja leta deluje stabilno.
Pomanjkljivost naprave je v skromni prostornini
hranilnika tople vode. Naprava naj bi služila kot
ogledna naprava za promocijo uporabe lesne
mase v energetske namene. Žal v tej zgodbi še ni
odigrala svoje vloge. Za varčevanje z energijo bo
treba objekt dodatno izolirati in zatesniti okna.
Poskrbeti je treba za obveznost letnega merjenja
emisij in ustrezno strokovno usposobljenost
upravljavcev naprave.
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Strokovna razprava
GDK: 148.2(497.4 Pohorje)(045)=163.6

Ptice gnezdilke v senožetnih sadovnjakih na Pohorju
Breeding Birds in Traditional Orchards at Mt. Pohorje
Milan VOGRIN1
Izvleček:
Vogrin, M.: Ptice gnezdilke v senožetnih sadovnjakih na Pohorju. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 4. V slovenščini
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod avtor, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na Pohorju so bile v tridesetih travniških sadovnjakih popisane ptice gnezdilke. Raziskani sadovnjaki so v celoti
merili 22,4 ha, najpogostejše drevo na njih je bila jablana. Na gnezditvi je bilo ugotovljenih 22 vrst. Najpogostejše
gnezdilke so bile poljski vrabec Passer montanus, lišček Carduelis carduelis in zelenec Carduelis chloris. Povprečna
gostota je znašala 46 parov/10 ha. Ugotovljeno je bilo, da se število vrst veča z velikostjo senožetnega sadovnjaka,
pa tudi s številom prisotnih dreves.
Ključne besede: senožetni sadovnjaki, ptice, gnezditev, popis, Pohorje.
Abstract:
Vogrin, M.: Breeding Birds in Traditional Orchards at Mt. Pohorje. Gozdarski vestnik 67/2009, Vol. 4. In Slovenian,
Abstract and Summary in English, Lit. Quot. 25. Translated by the author, prootreading of the English text Breda
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
On Mt. Pohorje in NE Slovenia breeding birds in 30 traditional orchards with total area of 22.4 ha were studied in
1993 and 1994. Among the most frequent trees was apple-tree which was found in all studied orchards. The most
frequent breeders were Tree Sparrow Passer montanus, Goldfinch Carduelis carduelis and Greenfinch Carduelis
chloris. Average breeding density was 46 pairs/10 ha. Breeding communities were also analyzed in relation to their
nesting site, feeding and migratory habits. The number of species increased with the size of the traditional orchards
and the number of trees.
Key words: traditional orchards, birds, breeding, mapping, Mt. Pohorje (Slovenia)
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UVOD

INTRODUCTION

Senožetni – tudi travniški in visokodebelni –
sadovnjaki se pri nas omenjajo že v 15. stoletju
(ADAMIČ, 1990). Kljub temu pa so bili zadnjih
nekaj deset let zelo zapostavljeni; pridelava sadja
je bila usmerjena k večjemu pridelku na nizkodebelnih plantažnih nasadih. Podobno velja tudi
za živalstvo v sadovnjakih, ki je bilo povsem
spregledano (VOGRIN & VOGRIN, 2000a,
b). V senožetnih sadovnjakih med živalstvom
posebno izstopajo ptice, ki so dobro vidne in se v
sadovnjakih zadržujejo v vseh letnih časih. Kljub
temu je o pticah, ki pri nas naseljujejo senožetne
sadovnjake, relativno malo znanega (glej, npr.,
VOGRIN, 1994, 1997, 1999a).
Pod pojmom senožetni sadovnjak razumemo
nasad starega visokodebelnega sadnega drevja,
GozdV 67 (2009) 4

ki je gojeno ekstenzivno, v njem je uporaba
pesticidov neznana, trava pa se kosi ali jo popase
živina. V mnogočem je podoben redkemu presvetljenemu listnatemu gozdu, in sicer po videzu
in funkciji.
V tem prispevku želimo predstaviti gnezdilke
senožetnih sadovnjakov jugovzhodnega dela
Pohorja. Rezultate smo primerjali z nekaterimi
podobnimi raziskavami iz dostopne literature.

2
2

METODE DELA
METHODS

Na Pohorju smo popisovali gnezdilke senožetnih
sadovnjakov leta 1993 in leta 1994. V obeh letih
M. V. Zg. Hajdina 83c, SI-2288 Hajdina, E-mail: milan.
vogrin@guest.arnes.si
1
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smo obdelali 30 naključno izbranih sadovnjakov;
vsakega smo obiskali vsaj dvakrat, v začetku ali
na sredini gnezditvene sezone (april, maj) in na
koncu (julij). Površino sadovnjakov smo ocenili
s pomočjo korakov; ocenjujemo, da s takšnim
načinom ugotavljanja napaka ni večja od 10 %.
Prešteli smo tudi število dreves in popisali njihovo
vrstno sestavo. V sadovnjakih, ki jih pomlajujejo
s starimi sortami, smo to zabeležili z znakom +,
kar pomeni plus toliko mladih dreves (preglednica 1).
Med pticami smo popisovali le vrste, za katere
smo ugotovili, da v sadovnjaku tudi gnezdijo. Za
potrjeno gnezditev smo šteli najdeno gnezdo z
jajci ali mladiči, že uporabljeno gnezdo, pa tudi
priletavanje odraslih ptic v sadovnjak s hrano.
Za vse vrste smo izračunali indeks navzočnosti
ali prezentnosti (TARMAN, 1992): P = št. lokalitet, na katerih je bila vrsta ugotovljena, x 100/št.
vseh lokalitet. Vrednosti pomenijo, da je vrsta v
sadovnjaku: redka – do 25 % lokacij, razširjena
– do 50 % lokacij, pogosta – do 75 % lokacij, zelo
pogosta – do 100 % lokacij.
Vrste smo razvrstili glede na način gnezdenja
v duplarje, prostognezdilce in talne gnezdilce
(TOMIALOJĆ, et al. 1984). Glede na vrsto prehrane smo jih razdelili na žužkojede (karnivore),
semenojede (herbivore) in vsejede (omnivore)
(TOMIALOJĆ, et al. 1984, PEARSON & LACK,
1992), glede na status pa v stalnice, klateže in
selivke (TOMIALOJĆ, et al. 1984, MOREL &
YVONE MOREL, 1992, PEARSON & LACK,
1992).
Posamezne združbe gnezdilcev smo med sabo
primerjali s pomočjo Sorensenovega indeksa:
QS = 2c/(a + b) x 100 (SOUTHWOOD 1978).
Identična združba je tista, kjer je vrednost
QS > 80 %, podobna, kjer je QS od 60 do 80 %,
in popolnoma različna, kjer je QS < 60 %
(BIADUN, 1994).
Podatke smo obdelali z statističnim programom
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
8.0 za Windows. Pri izračunu korelacije smo
uporabili Pearsonov korelacijski koeficient.
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3
3

OPIS OBMOČJA

DESCRIPTION OF THE AREA

Območje dela je obsegalo jugovzhodni del
Pohorja, popisovali pa smo v naslednjih krajih:
Zg. Prebukovje, Veliko Tinje, Malo Tinje, Bojtina, Šmartno, Gorica, Brezje in Malahorna
(preglednica 1). Na tem delu Pohorja prevladuje kulturna krajina, ki jo poleg senožetnih
sadovnjakov sestavljajo še manjše vasi in zaselki,
travniki, pašniki ter njive. Vmes se prepleta pretežno mešan gozd, v katerem prevladuje smreka
Picea abies. Sadovnjaki ležijo na nadmorski
višini od 340 do 900 m in praviloma mejijo na
vaška naselja ali na posamezne stanovanjske
objekte, travnike, pašnike, gozdove ali njive. V
bližini ponavadi poteka tudi lokalna cesta ali
kolovoz. V popisanih senožetnih sadovnjakih
so prevladovale naslednje sorte sadnega drevja:
bobovec, mošanjčka, krivopecelj in lidera. Podrobnejši podatki o senožetnih sadovnjakih so
predstavljeni v preglednici 1. Raziskovali smo
v tridesetih sadovnjakih, ki skupaj merijo 22,4
ha in so zasajeni s 1.832 drevesi. Povprečna
velikost sadovnjaka je 0,74 ha, v njem pa raste
povprečno 61 dreves. Izmed drevesnih vrst
prevladuje jablana, ki smo jo ugotovili v vseh
sadovnjakih. Jablani sledi hruška, druge vrste pa
so zastopane zgolj simbolično – preglednica 1.
Senožetne sadovnjake tudi obnavljajo s starimi
sadnimi sortami, kar smo ugotovili v sedmih
primerih (23,3 %).

4
4

REZULTATI
RESULTS

V vseh tridesetih sadovnjakih smo skupaj ugotovili 22 vrst gnezdilk (preglednica 2). Najpogostejši je bil poljski vrabec Passer montanus,
ki se je pojavljal v polovici sadovnjakov, sledila
sta mu lišček Carduelis carduelis in zelenec
Carduelis chloris. Te tri vrste sodijo med razširjene, vse druge, torej kar 85,7 %, so sodile
med redko razširjene vrste. Na skupni površini
22,4 ha smo ugotovili 103 gnezdeče pare, kar je
46 parov/10 ha.
Med gnezdilkami jih je 7 (31,8 %) gnezdilo
v duplih, 12 (54,5 %) je bilo prostognezdilk, 3
vrste (13,6 %) pa so gnezdile na tleh. Samo ena
GozdV 67 (2009) 4
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Preglednica 1: Značilnosti senožetnih sadovnjakov na Pohorju, kjer so bile popisane ptice gnezdilke. Sestava dreves:
J – jablana, H – hruška, Č – češnja, S – sliva, O – oreh.
Table 1: Some characteristics of traditional orchards at Mt. Pohorje where breeding birds were mapped. Composition
of trees: J – apple-tree, H – pear-tree, Č – cherry-tree, S – plum, O – nut-tree.

Kraj
Place

Zg. Prebukovje
Zg. Prebukovje
Zg. Prebukovje
Zg. Prebukovje
V. Tinje
V. Tinje
M. Tinje
M. Tinje
M. Tinje
Bojtina
Bojtina
Bojtina
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Šmartno
Gorica/Oplotnica
Gorica/Oplotnica
Brezje/Oplotnica
Malahorna

Velikost
(ha)
Size (ha)

Število
dreves
No. of trees

2,3
0,5
0,7
0,4
0,6
0,2
0,4
0,8
1,5
0,2
0,4
1,0
0,7
0,8
0,9
0,6
1,4
0,3
1,7
0,9
0,7
0,3
1,5
0,3
0,5
0,7
0,7
0,4
0,8
0,2

120
132
32
85
47 + 16
36
70
41
101 + 27
36 + 1
35
135
32 + 5
17
75
48
40
51 + 5
92
67
35
77
98
24 + 4
49
50
93
36 + 8
48
30

vrsta – veliki detel je primarni duplar. 8 gnezdilk
(36,3 %) sodi med žužkojede vrste, 2 (9,1 %) med
rastlinojede, 12 vrst (54,5 %) pa je vsejedih. 12
vrst (54,5 %) sodi med selivke, 10 (45,5 %) pa je
stalnic. Od vrst, ki sodijo med selivke, se jih šest
GozdV 67 (2009) 4

Sestava dreves (%)
Composition of trees (%)
J
100
40
100
40
100
50
100
50
30
50
50
100
100
90
50
45
50
50
100
100
50
100
50
100
100
40
100
100
100
100

H
40
40
50
30
50
50
10
50
45
50
50
50
50
60
-

S
50
30
10
-

Č
4
-

O
6
10
10
-

Število vrst
No. of
species

Število
parov
No. of
pairs

8
5
2
2
3
0?
3
3
5
3
2
5
0?
2
2
7
3
2
4
4
5
4
4
0
1
2
4
2
4
3

10
7
2
2
3
?
3
3
5
3
2
5
?
2
2
8
3
3
4
4
6
4
4
0
1
2
5
2
5
3

tudi pozimi pojavlja pri nas (SOVINC 1994), zato
smo jih označili kot klateže (preglednica 2).
Velikost sadovnjaka in število dreves v njem
sta značilno vplivala na pestrost ornitofavne
(rvel. sad. = 0,41, r{t. drev. = 0,63; oboje P < 0,001).
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Preglednica 2: Prezentnost (%), gnezdišče (PD – primarni duplar, D – sekundarni duplar, P – prosta gnezdilka,
T – talna gnezdilka), prehrana (C –žužkojed, O – vsejed, H – rastlinojed, semenojed) in status (S – stalnica, TS
– transsaharska selivka, K – klatež) pri vrstah, ki so bile odkrite na gnezdenju v senožetnih sadovnjakih na Pohorju.
Rdeči seznam: E – zelo ogrožena vrsta, V – ogrožena vrsta, R – potencialno ogrožena vrsta.
Table 2: A classification of breeding birds in traditional orchards at Mt. Pohorje, according to the presence (%), feeding,
nesting and migratory habits. Nesting habits: PD – primary hole breeders, D – hole breeders, P – open nests (crown
nesting in trees, T – ground breeders. Feeding habits: C - carnivores, O – omnivores, H – herbivores. Migratory habits:
S – resident species, T – tropical migrants, species wintering south of Sahara, K - short distance migrants. Red List: E
– Endangered, V – Vulnerable, R – Rare.

Vrsta
Species
1. Turška grlica / Streptopelia decaocto
2. Vijeglavka / Jynx torquilla
3. Veliki detel / Dendrocopus major
4. Drevesna cipa / Anthus trivialis
5. Bela pastirica / Motacilla alba
6. Šmarnica / Phoenicurus ochuros
7. Pogorelček / Phoenicurus phoenicurus
8. Carar / Turdus viscivorus
9. Cikovt / Turdus philomelos
10. Vrbja listnica / Phylloscopus collybita
11. Sivi muhar / Muscicapa striata
12. Plavček / Parus caeruleus
13. Velika sinica / Parus major
14. Kobilar / Oriolus oriolus
15. Rjavi srakoper / Lanius collurio
16. Škorec / Sturnus vulgaris
17. Poljski vrabec / Passer montanus
18. Ščinkavec / Fringilla coelebs
19. Grilček / Serinus serinus
20. Zelenec / Carduelis chloris
21. Lišček / Carduelis carduelis
22. Rumeni strnad / Emberiza citrinella

5
5

Navzočnost (%)
Presence
(%)
3,3
3,3
6,6
3,3
3,3
20,0
16,6
3,3
3,3
3,3
16,6
3,3
16,6
6,6
6,6
23,0
50,0
20,0
20,0
26,6
43,3
20,0

DISKUSIJA

DISCUSSION

Rezultati o številu ugotovljenih vrst se popolnoma
ujemajo s tistimi, ki jih je ugotovil BRANDNER
(1989) na nekoliko večjem raziskovalnem območju.
Število gnezdečih vrst pa je precej manjše, če
rezultate primerjamo s podatki, ki so jih v švicarskih senožetnih sadovnjakih (kanton Zürich)
ugotovili MULLER et al. (1988), ki so našteli 37
vrst, vendar na precej večjem območju. Skupaj
so namreč popisali več kot 14.000 ha senožetnih
234

Gnezdišče
Nesting
habits
P
D
PD
T
P
P
D
P
P
T
P
D
D
P
P
D
D
P
P
P
P
T

Prehrana
Feeding
habits

Status
Migratory habits

H
C
O
C
C
C
C
O
O
C
C
O
O
O
C
O
O
O
H
O
O
O

S
TS
S
TS
K
K
TS
S
K
K
TS
S
S
TS
TS
K
S
S
K
S
S
S

Rdeči
seznam
Red List
V

E

R

sadovnjakov. STEVENS (1992) je ugotovil 26 vrst
v senožetnih sadovnjakih z manjšo površino kot
na Pohorju, vendar je raziskava potekala tri leta
(preglednica 3).
DOVEČAR (1986) je v senožetnem sadovnjaku
pri Framu, torej na obronkih Pohorja, popisal
štiri takšne vrste, katerih sami nismo odkrili
gnezdenja. Te vrste so bile: smrdokavra Upupa
epops, kos Turdus merula, črnoglavka Sylvia
atricapilla in domači vrabec Passer domesticus. V
spodnji Savinjski dolini smo v enajstih sadovnjaGozdV 67 (2009) 4
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Preglednica 3: Primerjava med posameznimi senožetnimi sadovnjaki iz srednje Evrope
Table 3: Comparison between some traditional orchards from Central Europe.

Kraj/Država
Place/Country
Kanton Zürich / Švica
Zuid-Limburg / Belgija
Hasenberg-Rettenbach / Avstrija
Morje pri Framu / Slovenija
Plevna / Slovenija
Pohorje / Slovenija

Št. gnezdečih vrst
No. of breeding species
37
26
22
9
16
22

kih ugotovili šestnajst vrst z gostoto 92 parov/10
ha (VOGRIN, 2003), kar zelo preseže gostoto,
ugotovljeno v sadovnjakih na Pohorju.
V primerjavi z raziskavo, ki so jo opravili
MULLER et al. (1988), na Pohorju ni bilo odkritih
kar 19 vrst, ki gnezdijo v švicarskih sadovnjakih.
Pet vrst pa je takšnih, ki gnezdijo v senožetnih
sadovnjakih na Pohorju, v Švici pa ne. V kantonu
Zürich je ščinkavec Fringilla coelebs najpogostejša vrsta, ki gnezdi v senožetnih sadovnjakih,
sledijo pa mu kos Turdus merula, poljski vrabec
Passer montanus in škorec Sturnus vulgaris. V
primerjavi z rezultati, ki jih je zbral STEVENS
(1992) v Belgiji, tam gnezdi 12 takšnih vrst, ki
na Pohorju v sadovnjakih na gnezdenju niso bile
ugotovljene. Kot najpogostejši vrsti se pojavljata
ščinkavec Fringilla coelebs in poljski vrabec Passer
montanus.
Med gnezdilkami prevladujejo prostognezdilke, vsejede vrste in selivke (preglednica 3).
Nekoliko drugačno razporeditev glede gnezdišč
ugotavljajo MULLER et al. (1988), saj v kantonu
Zürich prevladujejo duplarice z 50 %. Le malo
vrst gnezdi na tleh. Podatki se ujemajo s tistimi,
ki so jih dobili MULLER et al. (1988), BRANDNER (1989) in STEVENS (1991). Razlog za to je
verjetno v košnji in paši, ki talne gnezdilke moti
ali celo prizadene. Sklepamo lahko, da so glavne
motnje antropogenega izvora, posebno še zato,
ker so senožetni sadovnjaki v bližini hiš oziroma
naselij, kjer je veliko domačih mačk in psov. Če
dobljene rezultate primerjam s tistimi, ki so jih
dobili MULLER et al. (1988) v Švici (13,5 %) in
STEVENS (1991) v Belgiji (11,5 %), preseneča
majhna zastopanost primarnih duplarjev (4,5 %),
GozdV 67 (2009) 4

Raziskovalno
območje (ha)
Research area
(ha)
14 718
15,98
27,00
0,12
3,75
22,40

Leto raziskave
Year
of research
1977
1984–1986
1984–1987
1978–1986
1999
1993, 1994

Vir
Source
Muller et al., 1988
Stevens, 1992
Brandner, 1989
Dovečar, 1986
Vogrin, 2003
to delo/ this work

torej tistih, ki si dupla izdolbejo sami. Se pa
dobljeni podatki popolnoma ujemajo s tistimi
iz Avstrije (BRANDNER, 1989). V sadovnjakih
v Savinjski dolini sploh ni bil ugotovljen noben
primarni duplar (VOGRIN, 2003). Zadnja leta so
slabo zastopanost detlov in žoln v visokodebelnih
sadovnjakih ugotovili tudi v Švici (SCHMID,
1993), kar se sklada z našimi podatki za pohorske
sadovnjake.
Število gnezdečih vrst se veča z velikostjo
senožetnega sadovnjaka. Podobno zakonitost
so ugotovili tudi pri gozdnih površinah (npr.,
MARTIN, 1983, CIESLAK, 1985, SOLONEN,
1996, VOGRIN, 1999b). V senožetnih sadovnjaPreglednica 4: Primerjava združb s pomočjo Sorensenovega
indeksa (QS) v %: POH – Pohorje (to delo), MO – Morje
pri Framu/Slovenija (Dovečar, 1986), PL – Plevna (Vogrin,
2003), KZ – Kanton Zürich/Švica (Muller et al., 1988),
HR – Hasenberg-Rettenbach/Avstrija (Brandner, 1989),
ZL – Zuid-Limburg/Belgija (Stevens, 1992).
Table 4: Comparison between bird communities using the
Sorensen’s Index (QS) in %: POH – Pohorje (this work),
MO – Morje pri Framu/Slovenija (Dovečar, 1986), PL
– Plevna (Vogrin, 2003), KZ – Canton Zürich/Switzerland
(Muller et al., 1988), HR – Hasenberg-Rettenbach/Austria
(Brandner, 1989), ZL – Zuid-Limburg/Belgium (Stevens,
1992).

POH : MO
POH : PL
POH : KZ
POH : HR
POH : ZL

QS
32,3
84,2
52,6
54,5
50,0
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kih se število vrst veča tudi s številom dreves. V
literaturi nismo odkrili podobne zakonitosti za
druge habitate, vendar te ugotovitve nismo potrdili
v Savinjski dolini (VOGRIN, 2003).
Pri primerjavi združb gnezdilcev s pomočjo
Sorensenovega indeksa v nekaterih drugih senožetnih sadovnjakih lahko ugotovimo, da so le-te
večinoma popolnoma drugačne od združbe
gnezdilcev na Pohorju (preglednica 4); izjema so
le sadovnjaki v Savinjski dolini. Razloge za razlike
verjetno lahko iščemo v velikosti in geografski
legi sadovnjakov. Na zastopanost gnezdilk v
sadovnjakih vplivajo tudi habitati v njihovi bližini.
Če sadovnjak leži v neposredni bližini gozda, v
njem lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo tudi
tipične gozdne vrste, če pa je v bližini naselij, pa
tipične sinurbane vrste.
Med 22 ugotovljenimi gnezdilkami tri vrste
(13,6 %) sodijo na slovenski rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk (BRAČKO, et al. 1994).
Vse tri vrste so selivke, prehranjujejo pa se z
žuželkami.
V zadnjem času so visokodebelni sadovnjaki
našli svoje mesto tudi v slovenskem kmetijskem
okoljskem programu (HRUSTEL MAJCEN &
PAULIN, 2001), kar je izredno pomembno za
ohranitev avtohtonih sort sadnega drevja, ki
so značilne za kulturno krajino in ohranitev
živalstva.

6
6

ZAKLJUČEK

CONCLUSION

V letih 1993 in 1994 smo v tridesetih senožetnih
sadovnjakih na Pohorju popisali ornitofavno. Trideset senožetnih sadovnjakov skupaj meri 22,4
ha, posamezen sadovnjak pa v povprečju 0,74
ha. V vseh sadovnjakih je raslo 1.832 dreves, kar
je v povprečju 61 dreves na sadovnjak. V vseh
sadovnjakih je bila od drevesnih vrst jablana,
sledila ji je hruška s 66,7 %, preostale vrste (sliva,
češnja, oreh) so bile zastopane zgolj simbolično.
V vseh senožetnih sadovnjakih smo odkrili 22
vrst gnezdilk. Najpogostejša vrsta je bil poljski
vrabec Passer montanus, ki smo ga našli v polovici raziskanih sadovnjakov. Tej vrsti sta sledila
lišček Carduelis carduelis in zelenec Carduelis
chloris. Med gnezdilkami so prevladovale vrste,
ki gnezdijo v drevesni krošnji (54,5 %). Preseneča
236

izredno slaba zastopanost primarnih duplarjev,
saj smo ugotovili samo eno vrsto (veliki detel
Dendrocopus major). Glede na prehrano so med
gnezdilkami prevladovale vsejede vrste (54,5 %),
glede na status pa selivke (54,5 %). Na skupni površini 22,4 ha smo ugotovili 103 gnezdečih parov,
kar je 46 parov/10 ha. Število vrst je odvisno od
velikosti sadovnjaka, pa tudi od števila dreves. S
pomočjo Sorensenovega indeksa (QS) smo ugotovili, da večina od primerjanih združb gnezdilcev
ni podobna združbi gnezdilcev na Pohorju. Od
vrst, ki spadajo na rdeči seznam, smo v senožetnih
sadovnjakih odkrili tri vrste.
Senožetne sadovnjake redkeje obnavljajo, saj
smo sajenje mladih dreves starih sort ugotovil le
v sedmih primerih (23,3 %). Bati se je, da bodo ti
sadovnjaki sčasoma izginili iz kulturne krajine, kar
bi povzročilo nenadomestljivo škodo, verjetno ne
le pri pticah, temveč tudi pri drugem rastlinstvu
in živalstvu, ki naseljuje te življenjske prostore.

7

SUMMARY

On Mt. Pohorje (among 340 and 900 m above see
level) a mapping of breeding birds was carried
out in thirty traditional orchards in 1993 and
1994. Altogether, traditional orchards cover 22.4
ha where 1832 trees grow. The average size of a
traditional orchard was 0.74 ha (Table 1). Among
the trees the most frequent was apple-tree grown
in all traditional orchards where research was
carried out followed by pear-tree. 22 species were
established to breed in traditional orchards. The
most frequent breeder was Tree Sparrow Passer
montanus followed by Goldfinch Carduelis carduelis and Greenfinch Carduelis chloris (Table 2). On
the entire area (22.4 ha) 103 breeding pairs were
found, that is 46 pair/10 ha. Breeding communities
were also analyzed in relation to the nesting site,
feeding and migratory habits. Over a half of the
avifauna breeding in traditional orchards was
found to be composed of birds nesting in tree
crowns. In fact, this ecological group comprised
54.5% of breeding pairs belonging to 12 species.
Very low presence was reached by hole excavators
represented by only one species (Great Spotted
Woodpecker Dendrocopus major). 12 species
belonged to omnivorous birds (54.5%) and the
same percentage belonged to the migratory group
GozdV 67 (2009) 4
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as well. The number of species increased with the
size of the traditional orchards (r = 0.56, P < 0,001)
and the number of trees r = 0.63, P < 0.001). The
number of breeding species was similar to other
traditional orchards from Central Europe (Table 3).
The comparison between breeding communities
using the Sorensen index (QS) in particular areas
revealed almost no similarity (Table 4). Three
species, i.e. 13.6 % of all established breeders,
appeared on the Slovenian Red List of endangered
breeding species.

8
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Gozdarstvo v času in prostoru
TEDEN GOZDOV 2009
Gozd za trajnost bivanja
Osrednja prireditev je bila 27. maja 2009 na Večni
poti 2 v Ljubljani. Poseben poudarek letošnjemu
Tednu gozdov je dal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je na osrednji prireditvi
nagovoril prisotne.

Nagovor predsednika
Republike Slovenije dr. Danila
Türka na osrednji prireditvi
Teden gozdov 2009
Dvorana Gozdarskega inštituta Slovenije,
Ljubljana, 27. maj 2009

Prvi je predsednika Republike Slovenije dr. Danila
Türka pozdravil direktor Zavoda za gozdove Slovenije
Jošt Jakša

družbe sta bolj kot bi si mislili na prvi pogled
povezani z gozdom. Usklajevanje različnih potreb z
izvajanjem sonaravnega gospodarjenja z gozdom
odpira za nas izredno pomembna vprašanja, ki so

Spoštovani gozdarji, lesarji, ljubitelji gozdov,
dragi gostje,
hvala za vaše povabilo na letošnjo prireditev Teden
gozdov 2009. Tema letošnjega tedna je nadvse
aktualna - gozd je tudi obnovljiv vir energije. S to
temo se vključujete v prizadevanje Evropske unije
za povečanje rabe obnovljivih virov energije ter
zmanjšanje toplogrednih plinov v ozračju.
Prav v tem pogledu, torej glede zmanjšanja
toplogrednih plinov v ozračju in pri doseganju
Kjotskih ciljev je stanje v Sloveniji nezadovoljivo.
Ocena skupnih emisij v preteklih letih pa kaže
zaskrbljujoč presežek emisij, pri čemer je najbolj
problematičen sektor promet, kjer je naše ravnanje
in uresničevanje potrebnih ukrepov še posebno
nezadovoljivo. Tudi sicer moramo storiti veliko
več, če želimo imeti okoljske politike na ravni,
kakršno zahtevajo naš razvojne potrebe in naše
mednarodne obveznosti. Imamo resen problem
in nujno je resno prizadevanje za dobre okoljske
strategije na vseh področjih. Skrb za gozdove
in premišljena uporaba lesa spadata med take,
bistveno pomembne strategije.
Kakovost našega življenja pa tudi blaginja
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Predsednika republike dr. Danila Türka so pričakali
dr. Mirko Medved, direktor Gozdarskega inštituta
Slovenije, Jošt Jakša direktor Zavoda za gozdove
Slovenije in Jože Falkner predsednik Zveze gozdarskih
društev Slovenije
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Slavnostni govornik osrednje prireditve Teden gozdov 2009, predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.

povezana - ne le z ekološkimi zahtevami, ampak
tudi s sedanjimi gospodarskimi razmerami. Te
narekujejo, da se moramo opreti na lastne sile
in na tiste surovine, materiale in dejavnosti, ki
jih imamo v Sloveniji dovolj in celo v izobilju,
tu pred hišnim pragom, in to ne glede na to, kje
v naši državi živimo. Slovenija je 60-odstotno
poraščena z gozdom in to dokaj enakomerno.
Te razmere so bistveno drugačne kot pred 150
leti, ko je bilo na Slovenskem ozemlju gozda le
dobrih 30 odstotkov. Pogozdovanje lahko torej
ocenimo kot eno uspešnih razvojnih strategij v
celotni zgodovini Slovencev. Vprašanje je, kaj
naj bo naša dolgoročna strategija za naprej, kaj
naj dosežemo.
Po pokritosti z gozdom sodimo med prve tri
države v Evropi. Gozd in les sta v preteklosti, pa
GozdV 67 (2009) 4

tudi danes in bosta tudi v prihodnje dajala ljudem
delo in zaslužek, gozd bo nudil rekreacijske površine, krasil našo okolico, skrbel za podobo dežele,
veliko prispeval k ravnovesju in sonaravnemu
bivanju z drugim rastlinjem, živalmi, žuželkami
in seveda človekom.
Še več, pri zmanjševanju toplogrednih plinov,
zlasti ogljikovega dioksida, predstavlja gozd z
vidika ogljikove bilance ponor ogljika iz ozračja,
tako da skladišči ogljik. Les pa je odličen toplotni
izolator, ki lahko učinkovito nadomesti druge
energetsko bolj potratne materiale in je obnovljivi vir energije, ki zamenjuje fosilne energente.
Posebej pa želim poudariti pomen lesa za gradnjo
in izdelavo raznih vrst lesnih izdelkov. Izdelki iz
lesa segajo daleč v zgodovino. O gozdu moramo
razmišljati strateško in najti optimalno razmerje
239
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med letnim posekom, uporabo lesa za lesno predelovalno industrijo in lesa v energetske namene.
Trenutno posekamo le približno polovico lesa,
ki priraste v naših gozdovih, les kot vsestranski
material pa uporabljamo v premajhnem obsegu
in v premajhni raznovrstnosti.
Od 800.000 gospodinjstev se jih manj kot četrtina ogreva z lesno biomaso. Vsi ostali uporabljajo druge vire. Žal so tehnologije uporabe lesa
za ogrevanje še vedno na prenizki ravni. Še bolj
nespodbuden podatek pa je ta, da se je po letu
2004 izvoz hlodovine za žago bistveno povečal. Ti
blagovni tokovi in slaba tehnološka osnova za uporabo lesne biomase za ogrevanje so zaskrbljujoči.
Izvažamo najkvalitetnejšo hlodovino brez dodane
vrednosti in uvažamo relativno drage produkte
iz istega lesa. Ne samo v času gospodarske krize,
tudi sicer moramo na tem področju postaviti jasno
strategijo. Strategijo, s katero bomo vzpodbudili
obrt, lesarsko industrijo, gradbeništvo, in našemu
lesnemu bogastvu dodali bistveno večjo dodano
vrednost.
Prvo sporočilo pa je seveda gospodarjenje z
gozdovi po vzoru narave. Imamo resolucijo o
nacionalnem gozdnem programu iz leta 2007.
Ta resolucija nas napotuje k optimalni izrabi
lesne surovine z izkoriščanjem znanja in izkušenj v gozdarstvu in lesarstvu ter k povečanju
skupnega deleža v bruto domačem proizvodu,
tako da bi dosegli deleže, ki smo jih pred 20 in
več leti v Sloveniji že imeli v teh dveh panogah.
V gozdarstvu je ogromno znanja, ki ni ustrezno
unovčeno in oplemeniteno niti v produktih, niti
v energetski izrabi. Na tem področju bi morali
imeti smelejše načrte in več ambicij. Lesarstvo je
primerno področje tudi za razvoj drobnega podjetništva in priložnost za nove poslovne ambicije
in zaposlitve. Ko iščemo izhod iz sedanje krize in
pot k zelenim tehnologijam moramo na ustrezne
načine vključiti gospodarjenje z gozdovi in premišljeno uporabo lesa. In za te naloge se moramo
usposobiti.
Gozdarstvo in lesarstvo sta razvojni priložnosti za slovensko podeželje in s tem povezano
koriščenje evropskih sredstev, namenjeno okolju
in kohezijskim skladom, s čimer bi zmanjšali
tudi potrebo po socialnih transferjih za podeželje.
240

Upravljanje z gozdom je pomembna gospodarska
in socialno koristna dejavnost, ki zasluži pozornost in podporo.
Biotska pestrost slovenskih gozdov je izjemna
in nudi možnost za sodelovanje v mednarodnih
raziskovalnih projektih, omogoča ekoturistično
ponudbo in prenos znanja in izkušenj v druge
države.
Pri vseh teh aktivnostih pa seveda moramo biti
praktični in naravnani tako, da bodo spodbude
smiselne in vabljive in da bodo spodbujale ljudi k
uporabi lesa in lesnih izdelkov v gradbeništvu in
vgradnji lesa v energetsko varčne bivalne objekte.
Tu moramo storiti več. Prav v gradbeništvu bi
se morali usposobiti za bistveno bolj razvito
uporabo lesa. Pa tudi v proizvodnji kvalitetnega,
funkcionalnega in estetskega pohištva je posebna
priložnost za naš bodoči razvoj.
Subvencionirati bi morali uvajanje sodobnih
tehnologij za uporabo lesa v energetske namene,
tako za ogrevanje stanovanj, kot tudi uporabo
tovrstne energije v industrijske namene.
Spoštovani,
letošnja tema Tedna gozdov 2009 je osredotočena na gozd kot obnovljiv vir energije, zato je
prav, da ob tej priložnosti izpostavimo vsa ključna
vprašanja, ki so povezana z gozdom in lesom:
kakšne so gospodarske rešitve za naprej, ali imamo
na tem področju ustrezno investicijsko politiko,
razvoj zelene tehnologije in zelenih delovnih mest
in ali imamo izdelano strategijo, prakso in ukrepe
za uporabo lesa v gradbeništvu, o uporabi lesa za
ogrevanje in o gozdu kot priložnosti za razširitev
programa javnih del in za reševanje problema
brezposelnosti. Torej konkretno predlagam, da
Vlada Republike Slovenije še letos pripravi oceno
uresničevanja resolucije o nacionalnem gozdnem
programu, ki je bila sprejeta leta 2007. Na tej
podlagi bi bilo treba razvijati strategijo uporabe
gozdov in lesa. Ne gre le za možnost napredka.
Gre za našo skupno dolžnost, dolžnost iskanja
poti naprej.
Letos mineva 15 let, odkar je začel delovati
Zavod za gozdove Slovenije, ki sicer nima zelo
dolge zgodovine, vendar lahko svoje delo gradi
na dolgi in uspešni tradiciji slovenskih lesarjev in
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Udeleženci okrogle mize »Gozd je tudi obnovljiv vir energije«.

gozdarjev. Še enkrat bi spomnil - 150 let skrbi za
gozdove je ustvarilo veliko bogastvo. To naj nam
bo v opomin in vzpodbudo za naprej. Zavodu za
gozdove Slovenije pa želim izreči čestitke ob tem
jubileju. Hvala lepa.
Hvala vam.

Andrej Drašler generalni direktor Direktorata za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je na prireditvi zastopal
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
GozdV 67 (2009) 4

Gozd je tudi obnovljivi vir energije
Po nagovoru predsednika Republike Slovenije je
sledila okrogla miza. »Gozd je tudi obnovljiv vir
energije«. Okroglo mizo sta vodila Tone Lesnik
in Jurij Beguš, sodelovali pa so:
mag. Živan Veselič, Zavod za gozdove
Slovenije,
mag. Vida Wagner Ogorelec, Umanotera,
Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli, Biotehniška
fakulteta,
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije,
Peter Otorepec, Inštitut za varovanje
zdravja,
Jože Mori, Zveza lastnikov gozdov Slovenije.
Mag. Živan Veselič je predstavil možnosti, ki
jih slovenski gozdovi dajejo. Mag. Vida Wagner
Ogorelec je med drugim poudarila, da je smiselna
uporaba lesa za ogrevanje le ob energetski varčnosti
stavb in sodobnih kurilnih napravah. Prof. dr. dr.
h.c. Niko Torelli je poudaril, da je les energetsko
najvarčnejša surovina, lesu pa bi morali dodati
večjo dodano vrednost. Dr. Nike Krajnc se je
zavzela, da se lesna biomasa za energetske namene
uporablja lokalno, kje se pridobiva, zavzela pa
se je tudi za subvencioniranje nakupa sodobnih
kotlov za gospodinjstva, ter vzpodbujanje uporabe
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lesne biomase v javnih zgradbah. Jože Mori je
povedal, da se trenutna gospodarska kriza še ne
pozna pri pritiskih na gozd, se pa verjetno bo, če
bo kriza trajala. Peter Otorepec, pa je poudaril,
da lahko gozd daje energijo tudi človeku, gozd je
optimalna rešitev za rekreacijo, saj rekreacija (tek
ali kolesarjenje) po mestu in prometnih cestah
zdravstveno stanje človeka le poslabša.

Otvoritev razstave slik s pejsaži Boštjana
Koširja
Ponovno je zaživela, upajmo, da ne le za letošnji
Teden gozdov, Galerija GIS na Gozdarskem inštitutu Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani. Najprej
je vse prisotne pozdravil direktor GIS dr. Mirko
Medved, o Boštjanu Koširju in njegovem delu pa
je spregovoril nekdanji direktor in idejni vodja
galerije Marko Kmecl. Zapisal pa takole:
Prof. dr. Boštjan Košir, ki ga gozdarjem ni treba
posebej predstavljati, ni niti slikar začetnik in
tudi v Galeriji IGLG (Inštitut za gozdno in lesno

Avtor slik prof. dr. Boštjan Košir in Marko Kmecl

Razstavo si je ogledal tudi Predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk
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gospodarstvo do l. 1994) ni novinec. V osemdesetih
letih prejšnjega stoletja, ko je ta galerija pričela v
slovensko kulturno in tudi gozdarsko okolje pošiljati
posebna sporočila, je bil naš tokratni umetniški
gostitelj kustos prav te galerije. Kot umetniški
vodja se je osebno seznanjal z največjimi imeni
slovenskega slikarstva kot: Ciuhom, Malešem,
Boljko, Slano, Mušičem in drugimi, da bi v začetku
devetdesetih (1993) tudi sam to žlahtno gozdarsko
ustanovo napolnil s svojim slikarskim talentom.
Galerijsko okolje na inštitutu je bila priložnost, ki je njegov talent in njegovo že pregovorno
pridnost zlila v navdušujoč potencial posebne
ustvarjalnosti.
Gozd, ki je prevladujoč Koširjev slikarski izziv,
že od nekdaj velja za slikarsko zahtevno tematiko.
Zahteva izrazito slikarjevo subtilnost, v pretvorbi lika
v vsebino, in obratno. Barvni zarisi sonca, senc in
barv v gozdu izzivajo impresivnost, zato so likovne
transformacije v različna likovna izrazja velikokrat
tvegana. Koširjeva slikarska lopatica – to zahtevno
slikarsko orodje – ga nekako prisili v impresionistično
in s tem čustveno razumevanje gozda. Medtem ko
je pred dobrimi 15. leti razstavljal izključno gozdno
motiviko, pa nas tokrat, moram reči, nadvse ugodno
preseneča s krajino, ki je vsebinsko in barvno izbrana
s posebnim posluhom. Bravo! Ta njegova novost
razstavo bogati, kajti roko na srce, slikanje gozda,
še posebej kakšnega enodobnega, ponavljajočega,
objektivno ni atraktivno. Je slikarsko zahtevno,
omogoča mnogo vsebinskih in miselnih implikacij
– skratka je študijsko zanimivo, ni pa privlačno.
Dr. Boštjan Košir pa je v svoji stroki predvsem
risar. Z risbami ilustrira delo v gozdu in je z njimi
opremil več strokovnih publikacij. Risba bistveno
dopolnjuje razumevanje strokovnih besedil, kar
je zlasti za delavce, ki takšna besedila berejo,
zelo pomembno. V tem žanru je izrazit realist, s
čimer ostaja zvest svojemu poklicu strokovnega
pedagoga.
In še v razmislek. Ali je za dobro umetniško sliko gozda potrebno tudi njegovo strokovno
poznavanje?
Uredil in fotografiral
Franc PERKO
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Ciril Smrkolj predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije in Jošt Jakša direktor Zavoda za gozdove
Slovenije

S kulturnim programom je prireditev popestril
kitarist Mladen Bucić
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Gozd, voda in mlinček
V četrtek 28. maja je Območna enota Ljubljana
Zavoda za gozdove Slovenije, v okviru Tedna
gozdov 2009, v gozdu v bližini Črnuč izvedla
odlično prireditev Gozd, voda in mlinček. Pokroviteljica prireditve je bila soproga predsednika
Republike Slovenije gospa Barbara Miklič Türk,
ki si je prireditev tudi ogledala. Prireditev Gozd,
voda in mlinček je namenjena otrokom, ki na
njej na različne zanimive načine doživijo in spo-

znavajo gozd. Soprogo predsednika Republike
Slovenije sta sprajela in pozdravila Jošt Jakša,
direktor Zavoda za gozdove Slovenije in mag.
Boštjan Jurjevčič, vodja Območne enote Ljubljana. Prireditev je s pomočjo sodelavcev OE
Ljubljana pripravila in vodila Marijana Tavčar.
Prireditve se je udeležilo okrog 600 otrok iz
vrtcev in osnovnih šol.
Tone LESNIK

Pokroviteljica prireditve Gozd, voda in mlinček je bila soproga predsednika Republike Slovenije gospa Barbara
Miklič Türk, ki si je prireditev tudi ogledala.
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Razmišljanja ob Tednu gozdov 2009
Teden gozdov je že po tradiciji v mesecu maju.
V tem času se bolj kot v ostalih letnih časih
obvešča javnost o naravi gozda, o njegovih
koristih - materialnih in duhovnih. Iz prakse
vemo, da so ljudje zelo radovedni. Ta možnost
je dana še posebej nelastnikom gozdov in mestnemu prebivalstvu, da v gozdu, v sproščenem
pogovoru pridobijo informacije o funkcijah
ekosistema gozda in o gozdarstvu. Pri tem so
običajno prisotna vprašanja, mnenja, včasih pa
tudi napačne trditve, kot na primer: »Že spet
sekate, ker potrebujete denar.«, »Kdo vam odobri
količino poseka?«, »Zakaj te »avhe« (debelo
drevo) ne posekate ?«, »Posekali ste zdravo drevo,
poleg nje pa ste pustili sušečo bukev, čeprav že
ima luknje.«, »Zakaj je tako važna bilka dišeča
perla, ki jo je moj ded kadil namesto tobaka ?«,
»Gozd je kar nastlan po tleh z vejami, v Nemčiji
pa je vse tako čisto, kot v parku.«, »Kaj pomenijo
rdeče in rumene, enojne, dvojne in trojne črte
na drevesih?«, »Pravite, da jelka propada, pa
jih ni videti.«, »Ali v tem gozdu lahko dobimo
klopa ali boreliozo?«, »Zakaj se ne obnašate bolj
ekološko?«. Vprašanja kar dežujejo. Teža vprašanj
je odvisna od izobraženosti oz. vrste poklica,
starosti posameznika ali oblikovanih skupin,
ki sledijo videnju in pojasnjevanju predstavnika
gozdarstva. Kakovost odgovora in vedenje pa so
odvisni od predstavnikov gozdarstva, ki delajo
na različnih funkcijah in opravljajo različne
vrste dela.
Današnja vprašanja so povezana s klimatskimi spremembami in njihovim vplivom na
sušenje gozdov, lubadarja, pomanjkanje pitne
vode, suše, poplave in zemeljske udore. Obiskovalci v mestnih gozdovih pa se pritožujejo
nad neurejenimi sprehajalnimi potmi s premalo
počivališči, razglednimi točkami in pojasnjevalnimi tablami...
Marsikdo ne gre na ogled gozdne učne poti
zaradi različnih vzrokov: prevoza, denarja,
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starosti ali invalidnosti. Za te je najmanj poskrbljeno.
Posamezne informacije v časopisih ali na TV
in na plakatih ter zloženkah ne morejo nadomestiti živega stika z obiskovalci v gozdu. To kar
vidiš in slišiš je najbolj pristno in dojemljivo.
V naravi nastane pristni stik med obiskovalci
in strokovnim vodstvom, ki preprosto razložijo
kompleksne procese in dognanja v gozdnem ekosistemu. Obiskovalci spoznajo, da ni enostavno
krmiliti in gospodariti z gozdom na trajnostni
sonaravni način.
V Tednu gozdov bi bilo dobro povabiti funkcionarje, ki imajo vpliv na javna finančna sredstva
in odločajo o prostoru, urbanizmu, naravnih
nesrečah in s tem tudi o sredstvih, ki se vlagajo v
rekreativne in športne površine. Ti se namreč na
Tednu gozdov praviloma ne pojavljajo.
Dobro bi bilo, kot je v navadi pri naših evropskih sosedih, povabiti župana, njegove sodelavce
in komunalne strokovnjake na krajši pohod
po bližnjem mestnem gozdu in se pogovoriti
o naših skupnih problemih in koristih mnogonamenskega gozda, ki bistveno vpliva na naše
kvalitetno življenjsko okolje. Če bodo seznanjeni
z gozdno zgradbo, procesi in učinki gozdnega
ekosistema ter sonaravnim gospodarjenjem,
bomo dobili sogovornike in somišljenike v prid
razvoja gozdov.
Od prebivalcev ne bi radi slišali stavkov kot
»Nisem slišal za Teden gozdov.«, »Nisem se udeležil pohoda v gozd, ker ga ni bilo.«, »Od Tedna
gozdov nisem imel nič.«.
Zavod za gozdove in gozdarska društva z
upokojenci vred je potrebno mobilizirati, da bi
bili v vseh predelih mesta prebivalci seznanjeni
z vsebino v Tednu gozdov. Propaganda in organiziranost bi morda lahko bila bolj agresivna in
gozdarji bolje opremljeni s pedagoškimi prijemi
ter informatiko.
Ivo ŽNIDARŠIČ, Maribor
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Javni razpis za povečanje gospodarske vrednosti gozdov
Ljubljana, 8. 5. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu RS,
objavilo javni razpis za dodeljevanje sredstev iz
naslova ukrepa Povečanje gospodarske vrednosti
gozdov, ki se izvaja v okviru Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2007-2013. Predmet
podpore so naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih
vlak ter naložbe v nakup nove mehanizacije in
nove opreme za sečnjo in spravilo lesa. Okvirna
višina nepovratnih sredstev znaša skupno 9,2
milijona EUR.
Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in tako skladno
s cilji gozdarske strategije EU in Slovenije
prispevati k povečanju produktivnosti dela v
gozdarstvu.
Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za
podpore v okviru tega ukrepa so lahko lastniki
gozdov iz vrst pravnih ali fizičnih oseb, združenj pravnih in fizičnih oseb ter občine in zvez
občin. Vlagatelji morajo z naložbo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega izmed ciljev ukrepa, ki
so uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in
spravilu, večja varnost pri delu v gozdu, in večja
izraba proizvodnega potenciala gozdov. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša skupno

9,2 milijona EUR, od katerih je za fizične osebe
namenjenih dobrih 5,5 milijona EUR, za pravne
osebe pa dobrih 3,6 milijona EUR.

Javni razpis za usposabljanje
za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je 15. maja 2009 objavilo javni razpis za ukrep
Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu. Cilj ukrepa je podpora izobraževanju, kar
naj bi prispevalo k dvigu izobrazbene ravni ter
tako povečalo produktivnost dela v kmetijstvu
in gozdarstvu. Višina nepovratnih sredstev za ta
namen znaša do 5 milijonov evrov. Vlagatelji so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo
s primarno predelavo kmetijskih proizvodov, in
lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov. Udeleženci usposabljanj, ki so upravičeni do povračila stroškov za
usposabljanje, so nosilci in člani kmetij, zaposleni
v kmetijskih gospodarstvih, in lastniki oziroma
solastniki zasebnih gozdov. Najvišja stopnja pomoči
znaša do 100 % upravičenih stroškov.

Škode po zvereh so prevelike in povzročajo opuščanje reje
Na delovnem sestanku (22. januar 2009) za upravljanje z velikimi zvermi, ki je potekal na sedežu
Ministrstva RS za okolje in prostor, je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) opozorila na težave sobivanja ljudi z velikimi zvermi
(volk, medved, ris). Številčnost velikih zveri ter
škode, ki jih povzročajo, onemogočajo normalno
življenje in delo ljudi na območjih pojavljanja
velikih zveri. Za rešitev tega problema je nujno
potrebno zmanjšati število velikih zveri in škod
na takšno raven, ki ne bo ogrožala aktivnosti ljudi.
Škoda zaradi napada volkov se je v zadnjih treh letih
povečala za sedemkrat. Po podatkih Agencije RS za
okolje in prostor so tako v letu 2008 volkovi napadli
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kar 430 krat in povzročili kmetom škodo v vrednosti
269.424 evrov. Volkovi so tako pokončali nad 1.500
glav drobnice ter več kot 60 kopitarjev. V enakem
obdobju je škoda zaradi 634 napadov medveda v letu
2008 znašala 182.498 evrov. V Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije poudarjajo, da je glavni vzrok
za številne napade volkov na območju Slovenije to,
da v letu 2008 ni bilo posega v številčnost volkov.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zahteva
takojšnje ukrepe Ministrstva za okolje in prostor
za občutno znižanje števila divjih zveri. Slovenija
se je kot podpisnica Bernske Konvencije o varstvu
prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov
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(MKVERZ, Uradni list RS MP 17/99) zavezala k
varstvu medveda ter volka. V skladu s to konvencijo ima po 9. členu konvencije država-podpisnica
možnost, da za preprečitev gospodarske škode
sprejme ukrepe za posege v številčnost volkov.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije prav tako
opozarjajo, da je bilo za izplačilo odškodnin predvideno premalo proračunskih sredstev, zato morajo
ustrezna ministrstva takoj ukrepati in zagotoviti
potrebna sredstva.

Projekt zmanjševanja smrtnih in težjih nezgod 2008–2012
Inšpektorat RS za delo in zbornica varnosti in zdravja
pri delu v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve, Gozdarskim inštitutom
Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Centrom
RS za poklicno izobraževanje in ostalimi partnerji
Predstavljata projekt, katerega namen je ugotoviti
oz. narediti analizo na področju nezgod, ki so

imele za posledico smrtno oz. težjo poškodbo,
ugotoviti vzroke nastanka in predlagati učinkovite ukrepe za zmanjšanje nevarnosti tovrstnih
poškodb. Končni cilj projekta pa je prispevati
k zmanjševanju števila nezgod pri delu, ki so
imele za posledico smrtno oz. težjo poškodbo
delavca.

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE BO 18. JUNIJA 2009 ORGANIZIRALA POSVETOVANJE:

Kako uresničevati cilje slovenskega gozdarstva
zap.št.

ustanova

referent

naslov referata

1

Gozdarski inštitut
Slovenije

dr. Primož Simončič
dr. Marko Kovač
dr. Gal Kušar

Monitoring kot merilo okoljskih vplivov

2

BF-Odd. Za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire

dr. Jurij Diaci (mag. A.
Golob) dr. Janez Pirnat
(dr. A. Bončina)

Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. stoletja. Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje in raziskovalno delo

3

Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna

Cvetka Kernel

Prispevek SGLŠ Postojna k uresničevanju
nacionalnega gozdnega programa

4

Zavod za gozdove
Slovenije

Jošt Jakša
mag. Živan Veselič

Pogled ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske službe

5

GZS-Združenje za
gozdarstvo

Jože Sterle

Gozdarske gospodarske družbe v luči
uresničevanja Resolucije o nacionalnem
gozdnem programu

6

Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije

Andrej Andoljšek

Uresničevanje ciljev NGP po meri lastnikov
gozdov

7

Zveza lastnikov gozdov Slovenije

Jože Mori

Zveza lastnikov gozdov Slovenije in nacionalni gozdni program

8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

mag. Robert Režonja

Izhodišča za pripravo operativnega programa NGP

Referati bodo v celoti objavljeni v septemberski številki GV. Pisani naj bodo tako kot so običajno prispevki
za vestnik.
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Strokovno izrazje
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev še deluje, čeprav se število njenih članov zmanjšuje.
Iz nemščine prevajamo tretji zvezek večjezičnega strokovnega slovarja Lexicon silvestre. Objavljamo 3
dogovorjene izraze iz tega zvezka, da bi bralci laže razločevali med njimi in jih pravilno uporabljali.
2726
polom m
lomljenje delov dreves oz. celih dreves zaradi vremenskih ujm
npr.: vetrolom, snegolom, žledolom, viharni polom
2727
polomija ž
drevo ali drevje, prizadeto zaradi poloma
2728
polomnina ž
les drevja, poškodovanega zaradi poloma
Vsakogar, ki ima veselje za reševanje problemov gozdarskega izrazoslovja, vabimo, da se nam pridruži. Sestankujemo vsako drugo sredo v mesecu ob treh popoldne na Oddelku za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire BF v Ljubljani.
Prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK
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Uvodnik
Tudi pisanje in objavljanje znanstvenih
in strokovnih prispevkov je naloga javne
gozdarske službe
Zavod za gozdove Slovenije je z okoli 800 zaposlenimi najštevilčnejši strokovni
gozdarski potencial (javna gozdarska služba in lovišča s posebnim namenom). Če
upoštevamo le gozdarje, jih ima več kot tretjina najmanj univerzitetno izobrazbo,
dva sta doktorja znanosti, 17 je magistrov in pet specialistov. Skoraj polovica jih ima
visoko ali višjo strokovno izobrazbo. Le petina zaposlenih je s srednjo strokovno
izobrazbo. Dejansko je to pravi možganski gozdarski trust.
Imajo na voljo neomejeno število podatkov o stanju in razvoju slovenskih
gozdov. O njihovem strokovnem delu pa je malo znanega. V slovenskih strokovnih in znanstvenih revijah je iz teh logov zanemarljivo malo - mnogo premalo
prispevkov. Nekaj stalnih piscev pa je le, to je treba poudariti, vendar so bolj
izjema kot pravilo.
Ob koncu leta 2007 je imelo 46 zaposlenih sklenjene pogodbe o formalnem
izobraževanju (3 za doktorat, 27 magisterij, 1 specialistični študij, 1 univerzitetno
izobraževanje, 12 visoko strokovno in 2 za višje strokovno izobraževanje).
Pri Zavodu za gozdove Slovenije je glavno orodje razvoja kadrov neformalno
izobraževanje, ki ga organizirajo območne enote ali strokovni oddelki Centralne
enote z internimi izobraževalci ali pomočjo tujih strokovnjakov. Leta 2007 je bilo
tako vključenih v neformalno izobraževanje 3.355 zaposlenih (za: načrtovanje
532, gojenje in varstvo 375, gozdna tehnika 770, živalski svet 23, stiki z javnostjo
85, informatika 279, tujina 207, druga področja 1.093).
Zaposleni so porabili za: strokovno usmerjanje gojenje in varstvo gozdov 391.414
ur, gozdnogospodarsko načrtovanje 151.187 ur (izdelavo gozdnogospodarskih načrtov 108.830 ur), gozdno tehniko 90.047 ur, gozdne živali in lovstvo 24.344 ur.
Ogromno strokovnega dela, energije in znanja je vloženo v usmerjanje razvoja
slovenskih gozdov. Verjetno je narejenih brez števila analiz, ekspertiz, načrtov, a
vse to, razen načrtov gozdnogospodarskih enot in lovskoupravljavskih načrtov in
deloma gozdnogojitvenih načrtov, ostane skrito za Zavod in tudi širšo strokovno
javnost.
Zakaj je tako? Ali analize, ekspertize, ugotovitve niso primerne za predstavitev
strokovni javnosti, ni nobene inovativnosti, ni ustvarjalnosti, so samozadostni
in ne potrebujejo potrditve tudi od zunaj, so nepismeni, ni nobene vzpodbude
za objavljanje strokovnih in znanstvenih prispevkov, ne dajo nič na stroko, nič
za pretok idej v prakso, ne vedo, kaj s preštevilnimi podatki o stanju in razvoju
slovenskih gozdov! Je sploh smiselno, da jih zbirajo toliko, če jih uporabijo le za
avtomatično vstavljanje v vnaprej pripravljene programe, da zadostijo predpisom
(vse bolj ali manj po istem kopitu, s premalo inovativnosti in ustvarjalnosti) pri
izdelavi načrtov, poročanju nadrejenim inštitucijam, Bruslju …
Menim, da je prav, da ugotovimo, da je pri tem nekaj narobe! Vprašati se je
treba za vzroke! Hkrati pa postaviti cilje tudi na tem področju z dogovori, da ni
Gozdarskega vestnika brez vsaj dveh, treh tehtnih znanstvenih ali strokovnih
prispevkov strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije. Tudi to mora biti naloga
javne gozdarske službe.
Mag. Franc PERKO
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Aktualno
GDK: 411.16

Kaj se dogaja z jesenom pri nas?
Drugo nadaljevanje
Jesenov ožig smo v Sloveniji najprej zabeležili
v severovzhodnem delu države v letu 2006. V
gozdnogospodarskem območju Murska Sobota
je bolezen napredovala že toliko, da so gozdarji
izvedli prve sanitarne sečnje spomladi 2009. Če
se bo trenutni trend sušenja jesenov nadaljeval,
lahko čez deset let pričakujemo podobne posledice kot so jih zabeležili v Litvi, kjer je v nekaj več
kot 10. letih odmrlo okoli 60 % jesena. Scenarij za
jesen je upravičeno zelo pesimističen. Simptome
jesenovega ožiga poročajo iz vseh gozdnogospodarskih območij, kljub temu pa opažamo
posamezne sestoje z jesenom po Sloveniji, ki še
nimajo simptomov jesenovega ožiga.
V Laboratoriju za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvajamo različne
poskuse na povzročiteljici jesenovega ožiga

Hymenoscyphus albidus (Roberge ex Desm.) W.
Phillips (anamorf Chalara fraxinea T. Kowalski). V testu patogenosti z inokulacijo glive H.
albidus v različne vrste jesenov smo ugotovili,
da je najbolj občutljiv ozkolistni jesen (Fraxinus
angustifolia Vahl), na drugem mestu je veliki
jesen (F. excelsior L.), ameriški jesen (F. americana
L.) pa je manj občutljiv. Poskusa patogenosti
glive H. albidus na malem jesenu (F. ornus L.)
nismo izvedli, vendar iz primerjave z rezultati
inokulacije jesenov v Avstriji lahko ugotovimo,
da je mali jesen podobno občutljiv kot ameriški
jesen, t. j. malo občutljiv (KIRISITS et al. 2009).
Če primerjamo ozkolistni in ameriški jesen,
so nekroze na ozkolistnem jesenu v povprečju
7–20× daljše kot na ameriškem jesenu. Izredno
pomemben izsledek iz poskusa patogenosti je

Slika 1: Jesenova listna uš Prociphilus sp. ima verjetno predispozicijsko vlogo pri okužbah jesenov z Hymenoscyphus
albidus
GozdV 67 (2009) 5-6
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tudi, da obstaja zelo velika razlika v patogenosti
med različnimi izolati H. albidus, t. j. razlika v
povprečni dolžini nekroz med izolati je lahko tudi
2–8×. To pomeni, da ni priporočljivo kakršnokoli
premeščanje jesena na daljše razdalje.
Raziskovalci iz Češke so postavili domnevo,
da imata jesenova listna uš Prociphilus bumeliae
(Schrank, 1801) in P. fraxini (Fabricius, 1777)
nekakšno vlogo pri pojavljanju jesenovega ožiga
(JANKOVSKÝ et al. 2009, slika 1). Trdijo, da
sicer jesenova listna uš ne prenaša glive, ampak
ima vlogo pri predispoziji jesena na bolezen.
S tem ko uši sesajo sok, povzročajo drobne
poškodbe na listih in skorji, naj bi gliva lažje
prodrla v rastlino. Podoben primer naveze dveh
biotskih povzročiteljev bolezni lahko najdemo,
npr. pri bukovem kaparju Cryptococcus fagisuga
(Lindiger, 1936), ki povzroča poškodbo skorje s
sesanjem in skozi te poškodbe skorje lahko v njo
vdrejo glive iz rodu Nectria, katere povzročijo
odmiranje večjih ali manjših predelov skorje
(LONSDALE 1980). JANKOVSKÝ et al. (2009)
so izvedli poskus v katerem so del sadik tretirali z
insekticidi, del sadik pa ni bil tretiran in je služil
kot kontrola. Rezultat tega poskusa je bil, da so
imele tretirane sadike z insekticidom bistveno
manj poškodb zaradi jesenovega ožiga kot ne
tretirane sadike.
Jesenova lista uš je le ena od možnih dejavnikov, ki lahko pomaga razložiti začetek okužbe z
H. albidus. Poleg listnih uši, ki povzročajo drobne
poškodbe na listih in skorji, je v tem smislu za
nastanek bolezni pomembna tudi toča ali druge
mehanske poškodbe, ki olajšajo prodor patogenih
organizmov v jesen.
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pišeta, da se apoteciji H. albidus na Poljski
pojavijo v avgustu in septembru na lanskoletnih
pecljih jesena v opadu. V Sloveniji smo apotecije
glive H. albidus opazovali že v sredini maja (opazovanje iz leta 2009). Domnevamo, da so prav
apoteciji glavni vir okužbe, saj smo opazovali
že v začetku junija nekrotične pege na listih, ki
se nadaljujejo v listni pecelj in od tod naprej v
poganjek. Iz apotecijev se sproščajo askospore
sicer samo nekaj mm visoko vendar jih potem
lahko veter odnese od nekaj metrov do več km
daleč, kjer lahko okužujejo listje jesena.
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Prispevek k poznavanju preddinarskih gozdov plemenitih
listavcev*
A Contribution to the Knowledge of the Pre-dinaric High-value Deciduous
Tree Species Forests
Živko KOŠIR**
Izvleček:
Košir, Ž.: Prispevek k poznavanju preddinarskih gozdov plemenitih listavcev. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 5-6.
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 22. Prevod angleškega besedila Breda Misja, pregled slovenskega
Marjetka Šivic.
Predstavljeni sta dve novo opisani združbi gozdov plemenitih listavcev v preddinarskem območju Slovenije: asoc.
Cardamino enneaphylli-Aceretum pseudoplatani kot gozd gorskega bresta in javorja in asoc. Lamio orvalae-Fraxinetum
excelsioris kot gozd gorskega javorja in velikega jesena. V fitocenološki preglednici sta združbi primerjani z drugimi
združbami plemenitih listavcev v obrobju preddinarskega območja in s srednjeevropskimi združbami, opisanimi
po Th. Müllerju (1992).
Ključne besede: Slovenija, preddinarsko območje, gozdna združba, gorski javor, veliki jesen, gorski brest
Abstract:
Košir, Ž.: Contribution to the Knowledge of the Pre-dinaric High-value Deciduous Tree Species Forests. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry) 67/2009, vol. 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, quot.
Lit. 22. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Presented are two newly described associations of high-value deciduous tree species forests in the pre-dinaric area
of Slovenia: assoc. Dentario enneaphylli-Aceretum pseudoplatani as the forest of Wych Elm and Maple and assoc.
Lamio orvalae-Fraxinetum excelsioris as the forest of Sycamore Maple and Common Elm. The associations are
compared in the phytocoenological table to the other association of the high-value deciduous tree species on the
edge of the pre-dinaric area and central European associations described according to Th.Müller (1992).
Key words: Slovenia, pre-dinaric area, forest association, Sycamore Maple, Common Elm, Wych Elm

1

Uvod

Acereto - Fraxinetum illyricum; pod tem imenom
nas je profesor doktor Gabrijel Tomažič pred
okroglo 50 leti prvič seznanil z našimi gozdovi
plemenitih listavcev. Na njemu lasten prodoren
način nas je vpeljal v povsem nov svet spoznavanja
življenja gozda. Naše skromno floristično znanje
je povezal z zakonitostmi oblikovanja gozdne
vegetacijske odeje in nakazal, kako spoznavati
gozdno vegetacijske enote, ekološke razmere
v njihovem okolju in smeri razvoja gozdnih
združb. Tak pogled na gozd, ki je pojasnjeval
velike razlike v rastiščnih razmerah, stabilnost
njihovih ekoloških kompleksov in – ne nazadnje
– različno proizvodno sposobnost gozdov, je z
leti vrasel v nas in postopno povsem spremenil
prvotni pogled na gozd. Zato ni naključje, da
je fitocenologija dokaj hitro dobila tako močan
odmev v gozdarstvu.
GozdV 67 (2009) 5-6

2

Členitev gozdov plemenitih
listavcev v srednji Evropi***

V srednjeevropskem prostoru so gozdovi plemenitih listavcev med najbolje proučenimi gozdnimi
združbami. Povezujejo jih razmeroma podobne
ekološke razmere. Glavne skupne značilnosti
so, gledano v širšem ekološkem intervalu, izrazit sprsteninasto mineralni horizont tal, velika
skeletnost in koluvijalni razvoj tal, površinska
kamenitost ali celo skalovitost, različna stopnja
ustaljenosti in razvitosti tal in s tem povezani
dokaj različni talni vodni režimi. Vse to ustvarja
številne mogoče kombinacije ekoloških kompleksov, ki se specifično ponavljajo v različnih
makroklimatskih razmerah in v njihovem okviru
*Referat ob 100-letnici rojstva profesorja G. Tomažiča
** dr. Ž. K. univ. dipl. inž. gozd. Turjak 34 1311 Turjak
*** Primerjalni tabeli sta na voljo v elektronski obliki
    na uredništvu Gozdarskegs vestnika
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v različnih lokalnih podnebnih in petrografskih
razmerah. Lokalne podnebne razmere so pogosto
odvisne od nadmorske višine, lege in nagibov. V
hribovitem svetu gozdovi plemenitih listavcev
poraščajo manjše površine v jarkih in po njihovem
obrobju, večje površine na neustaljenih pobočjih
in sežejo vse na položnejša koluvijalna podnožja.
Kombinacije takih ekoloških kompleksov se
pogosto menjavajo že na manjših površinah, lahko
celo mozaično, pač v odvisnosti od sekularnih in
recentnih erozijskih procesov.
Pestre ekološke razmere omogočajo različno
obravnavanje konkretnih vegetacijskih enot.
Prvotno univerzalno združbo Aceri-Fraxinetum,
Koch, 26, so že v štiridesetih in petdesetih letih
razčlenili na več samostojnih asociacij. Združba
Ulmo-Aceretum, Beger, 22, ni bila deležna takih
pretresov, vendar jo različni avtorji obravnavajo v
dokaj različnih ekoloških razmerah in od tod tudi
različno avtorstvo (Ulmo-Aceretum Issler 24, 26).
V zadnjem obdobju je bilo objavljenih več
členitev javorjevih gozdov. Clot (1990) razčlenjuje javorjeve gozdove na strmih neustaljenih
pobočjih s kamnitimi koluvijalnimi, zelo vlažnimi
in biološko aktivnimi tlemi ter jih uvršča v šest
asociacij, podobno kot jih je pred tem razčlenil
Moor (1975) v Juri. Clot razlikuje teritorialne
asociacije, kot so: subatlantske, srednjeevropske in
jugovzhodno evropske ter obrobne asociacije, npr.
s Phyllitis scolopendrium na Irskem, v Pirenejih, v
gorovju Italije in na Balkanskem polotoku.
Drugo členitev je predložil dve leti pozneje
Th.,Müller (v Oberdorfer, 1992 ), ki večino
samostojnih asociacij, ki sta jih opredelila Moor
in Clot, zajema le v dveh asociacijah in več
subasociacijah, da ne bi prispeval, kot pravi, k
»nadaljnji inflaciji višjih fitocenoloških enot«. K
omenjenim združbam prišteva tudi druge predele
Evrope, kjer so opisane teritorialne združbe (npr.
Aceri-Fraxinetum ardensis,… austrocarpaticum,
carpaticum, croaticum, illyricum itn.), in sicer kot
geografske rase ali vikarne asociacije. V posebni
asociaciji je predstavil še gozdove javorja in jesena
na izjemno bogatih koluvijalnih, vlažnih do precednih tleh v podnožju pobočij od submontanske
do visokogorske vegetacijske stopnje, in sicer kot
Adoxo-Aceretum; tudi to z več subasociacijami.
Tretjo pot so izbrali leto pozneje Wallnöfer,
254

S., Mucina, L. & Grass, V. v Avstriji. Ob konsekventnem upoštevanju kodeksa fitocenološke
nomenklatute združujejo v asociaciji Scolopendrio-Fraxinetum, Schwickerath, 1938, gozdove
gorskega bresta, javorja in jesena, ki poraščajo
jarke, globeli ali neustaljena pobočja na karbonatni podlagi, pretežno na rendzinah. Sem uvrščajo združbe iz Švice, Nemčije, Češke in vse do
Slovaške, za katere ugotavljajo podobne ekološke
razmere. V to združbo vključujejo tudi Müllerjevo
subasociacijo Fraxino-Aceretum phyllitidetosum.
V obeh združbah se pojavljajta gorski javor in
veliki jesen kot stalni in prevladujoči drevesni
vrsti. Drugo asociacijo, ki naseljuje pretežno
bazične ali nevtralne silikatne kamnine, opredeljujejo Wallnöfer & al. kot Lunario-Aceretum
pseudoplatani Richard ex..., 1957. Le na rastiščih,
ki so, kot navaja avtor, »klimatsko neugodna za
združbo«, ta združba naseljuje tudi karbonatne
kamnine. Talni tip je pretežno ranker do rjava
kisla tla, na karbonatni podlagi pa humozne
rendzine. Vanjo vključujejo sorodne združbe na
istem širokem območju od Švice prek Nemčije do
Slovaške. V primerjavi s prej navedeno členitvijo
v južni Nemčiji v to združbo vključuje tudi Müllerjevo združbo Fraxino-Aceretum lunarietosum.
Tudi v tej združbi imata javor in jesen podobno
dominantno vlogo.
V svojo členitev Wallnöfer & al. vključujejo
tudi Moorovi združbi Corydalido cavae-Aceretum,
1938, kot pretežno kolinsko združbo z dominantnim deležem gorskega javorja in jesena, in
združbo Arunco-Aceretum, 1952, kot pretežno
gorsko združbo, kjer tudi prevladujeta gorski javor
in veliki jesen. Th. Müller združbi obravnava kot
subasociaciji združbe Aceri-Fraxinetum corydalidetosum oziroma aruncetosum.
Združbo Ulmo-Aceretum, Beger, 1922, predstavljajo Wallnöfer & al. kot gorsko do subalpinsko
združbo, podobno kot jo obravnava tudi Th.
Müller v tipični subasociaciji.
Gozdove javorja in jesena na izjemno bogatih
koluvijalnih, vlažnih do precednih tleh v podnožju pobočij, ki jih je Th. Müller poimenoval kot
Adoxo-Aceretum caricetosum pendulae, uvrščajo
Wallnöfer & al. v asociacijo Carici pendulae-Aceretum, Oberdorfer, 57, in tako obravnavajo le eno
subasociacijo Müllerjeve južnonemške združbe.
GozdV 67 (2009) 5-6
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Vendar v členitvi Wallnöfer & al. ostajajo
neopredeljene združbe, ki jih Th. Müller uvršča v
združbo Aceri-Fraxinetum kot subasociaciji allietosum in typicum. V okviru združbe Ulmo-Aceretum
ostajajo neopredeljene Müllerjeve subasociacije
lunarietosum, phyllitidetosum, corydalidetosum in
aruncetosum. Vsem subasociacijam je skupno, da
se v njih veliki jesen ne pojavlja ali pa je njegova
stalnost zelo majhna in le v posamični primesi.
Wallnöfer & al. v svojo členitev vključujejo
tudi »ilirski jesenov gozd«, t. j.združbo Hacquetio-Fraxinetum excelsioris, Marinček, 90, opisano
v submontanski stopnji predalpskega območja
(Kamniška Bistrica) in jo obravnavajo vzporedno
s srednjeevropsko združbo Carici pendulae-Aceretum, Oberdorfer, 57 (oziroma z Adoxo-Aceretum
caricetosum pendulae, po Th. Müllerju). Kljub
drugačnemu avtorjevemu predlogu jo uvrščajo
v srednjeevropsko zvezo Tilio-Acerion.
Wallnöfer, S., Mucina, L. & Grass, V. obravnavajo javorjeve in jesenove gozdove na obširnejšem
in zato tudi sinhorološko bolj neenotnem geografskem območju. Različno vegetacijsko sestavo
posameznih geografskih območij opredeljujejo z
diferencialnimi vrstami geografskih ras znotraj
iste asociacije, torej kot nižjo sintaksonomsko
enoto. Členitev Th. Müllerja je omejena pretežno
le na južno Nemčijo, s tem da odpira možnost
oblikovanja vikarnih združb v drugih geografskih
območjih na nivoju posebne asociacije. Obsežna
primerjalna predstavitev v preglednici javorjevih gozdov južne Nemčije omogoča podrobne
primerjave z vegetacijsko sestavo naših gozdov
plemenitih listavcev, medtem ko takšne primerjave z gozdovi, ki jih obravnavajo Wallnöfer &
al., ni mogoča.
Vsi avtorji so se soočili z dejstvom, da je za
gozdove plemenitih listavcev značilna drevesna
sestava, po kateri se na daleč razlikujejo od sosednjih, praviloma bukovih gozdov. Na njihovih
rastiščih ne najdemo drugih dobrih značilnih
vrst, ki bile izključno vezane na vse oblike omenjenih združb. Na to drevesno sestavo je tesneje
navezana srebrenka (Lunaria rediviva), vendar
v povsem določenih talnih razmerah. Z večjo
skalovitostjo v inicialnih oblikah združb pa se z
družbo tesneje povezuje jelenov jezik (Phyllitis
scolopendrium). Zato je vsem naštetim avtorjem
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skupno, da združbe opredelijo le z diferencialnimi
vrstami in kombinacijo drevesnih vrst, lahko tudi
z različno, uvrstitvijo vrste in stopnje njihovega
diferencialnega pomena (Mucina).

3

Gozdovi plemenitih
listavcev v preddinarskem
svetu Slovenije

V tem kontekstu navedenih združb gorskega
javorja bomo obravnavali gozdove plemenitih
listavcev v preddinarskem območju in jih umestili v skupni ekološko zelo podoben in dobro
določen prostor.
Obravnavali bomo gozdove plemenitih listavcev
Radohe (5), Gorjancev (6), Bohorja (7), Kuma (4),
Boča (5), Pohorja (4) in primerjalno Snežnika
(1). Popisi so nastajali vzporedno s proučevanjem
bukovih gozdov, s katerimi so obdani, zato so
nekateri popisi tudi starejšega datuma. Od tod
tudi ponekod neenotna nomenklatura, ki se sicer
opira pretežno na citirane vire (Oberdorfer, 1992,
Frahm, 1992) in delno na Malo floro Slovenije
(Martinčič & al., 1999)

3.1 Skupna ekološka oznaka popisov
Za območje Gorjancev je značilno, da na kopastem
vrhu (Ravna gora, Črna lica, Drevesnica) v večji
meri prevladujejo globoka pokarbonatna rjava
tla, razvita na ostankih pleistocenskega ravnika,
ki jih naseljujejo bukovi gozdovi z zasavsko mlajo
(Cardamino savensis-Fagetum). Ti na najvišjih
predelih prehajajo v humozna plitvejša rjava
karbonatna tla (Isopyro-Fagetum). Združbo plemenitih listavcev srečujemo le na zelo kamnitih
koluvijalnih tleh karbonatnih kamnin v jarkih ali
na neustaljenih strmih pobočjih, torej pretežno v
nižjih legah kot na Kumu, Bohorju ali Boču, kjer
segajo do samih grebenov. Karbonatne kamnine
na Gorjancih in Radohi sestavljajo apnenci z
vložki roženca, grobo zrnati roženčevi apnenci
in dolomitizirani apnenci. Že sama petrografska
sestava in z njo povezana kemijska sestava kamnine usmerjata razvoj tal in prinašata določene
razlike med posameznimi fitocenozami omenjenega območja. Značilno je, da na teh rastiščih
ni velikega jesena, z edino izjemo v Radohi in
Jesenovskem jarku na Ravni gori, kjer porašča
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manjšo oazo krušljivega dolomita s koluvialnimi,
srednje globokimi skeletnimi humoznimi tlemi,
pod katerimi je v različni globini slabše odceden
ilovnat (B) horizont z obilico kamenja. To rastišče
se zelo približuje rastiščem na Boču in Bohorju,
kjer se srečujemo s podobnimi tlemi.
Na Bohorju gozdovi plemenitih listavcev pokrivajo tudi večje strnjene površine v vseh legah. V
preglednici so predstavljene fitocenoze na koluvijalnih tleh, nastalih na krušljivem dolomitu, ki
različno debelo prekriva ali se meša s preperino
werfenskih peščenjakov. Gozdovi plemenitih
listavcev so tudi tod v okolju klimaksnih bukovih
gozdov z lobodiko (Rusco hypoglossi-Fagetum) ali
paraklimaksnih z mnogolistno mlajo Cardamine
polyphyllos (=C. kitaibelii) in v višjih legah z
zasavsko maljo Cardamine savensis (= C. waldsteinii). Pomen primesi werfenskih peščenjakov
in skrilavcev pojasnjuje tudi prisotnost jelke, ki
v okolju distričnih opodzoljenih tal, ki nastajajo
na njih, oblikuje svojo združbo DryopteridoAbietetum. Te združbe sicer ni v neposrednem
stiku z gozdovi plemenitih listavcev, vendar je na
Bohorju pogosta. Na strmih pobočjih z recentnim
koluvijalnim premeščanjem zemlje je na manjši
površini oblikovana posebna oblika gozdov plemenitih listavcev, kjer veliki jesen povsem manjka,
vendar se tudi tod pojavlja jelka, kar nakazuje na
podoben proces nastajanja zmerno kislega (B)
horizonta. Ti gozdovi ležijo v soseščini bukovih
gozdov s kresničevjem in tudi to vrsto sprejemajo
v svojo sestavo.
Severne lege Boča so bogato porasle z velikim
jesenom, gorskim brestom in obema javorjema,
vendar pretežno v prehodu proti bukovim gozdovom z mnogolistno mlajo (Cariceto pendulae-Fagetum). V preglednici so predstavljene
fitocenoze, ki so v tem okolju najbolj inicialne
razvojne faze. Toda tudi tod, kot na drugih, prej
navedenih rastiščih, ne manjka obilice rastlinskih
vrst iz okoliških bukovih gozdov.
Na Kumu so sestoji plemenitih listavcev v višji
nadmorski višini na skalovitem podoru in koluviju
dolomitiziranih apnencev na grebenskih legah.
Ustrezno temu zavzemajo tudi poseben položaj
v skupini gozdov plemenitih listavcev.
Na silikatnih kamninah Pohorja so rastišča
gozdov plemenitih listavcev redkejša kot na
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karbonatnih podlagah. Razlogov je več, najdemo
jih v starosti kamnine, hitrejšem preperevanju in
hitrejši tlotvorbi, (tvorbi tal, nastajanju tal), izrazitejšemu spreminjanju talnega vodnega režima
ipd. Predstavljene so fitocenoze na tonalitu in
blestnikih (nevtralne silikatne kamnine), in sicer
na skalnih blokih (do 80 % kamnitost) pa tudi na
povsem skalovitih in skeletnih tleh, vendar brez
površinske kamnitosti (0 do 5 %). V preglednico
vključeni popisi imajo le informativni značaj in
jih podrobneje ne bomo obravnavali. Tako izbrani
popisi fitocenoz nudijo možnost, da dobimo vpogled v pestro vegetacijsko sestavo naših gozdov
plemenitih listavcev preddinarskega sveta.
Zaradi primerjave s preddinarskimi gozdovi
plemenitih listavcev v primerjavo vključujemo
tudi dinarski gozd gorskega bresta in javorja na
Snežniku.

3.2 	Opredelitev in členitev
gozdov plemenitih listavcev v
preddinarskem območju
V predstavitvi teh fitocenoz v preglednici smo
upoštevali južnonemški koncept (Th. Müller)
in se pri razčlenitvi oprli predvsem na drevesne
kombinacije in te spremljajoče diferencialne
rastlinske vrste. Poleg naštetih meril tudi mi
upoštevamo petrografsko podlago in z njo povezano stopnjo razvitosti tal in njihove lastnosti. K
tem merilom se pridružujejo še drugi ekološki
dejavniki, kot so: nagib, površinska skalovitost
oziroma kamnitost, stopnja ustaljenosti tal, lega
in nadmorska višina.
V danih ekoloških razmerah pri členitvi fitocenoz ne moremo prezreti njihove tesne razvojne
povezanosti z združbami v njihovi soseščini (klimaksnimi in razvojno samosvojimi). S tem, ko
so v njihovi soseščini opredeljeni bukovi gozdovi,
s katerimi so gozdovi javorja in bresta ali jesena
tesno razvojno povezani, ne gre le-teh povprek
vključevati v srednjeevropske gozdove plemenitih
listavcev, sicer bi morali to storiti tudi z našimi
bukovimi gozdovi.
Tudi nam je izhodišče za členitev združbe
sinekologija združb, tako kot je v opisanih srednjeevropskih gozdovih plemenitih listavcev. V
celotni vegetacijski kombinaciji gozdov plemenitih
listavcev najdemo skupne temeljne poteze, pa tudi
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vrsto svojstvenih lokalnih geografskih rastlinskih
vrst. Ko združbo opredeljujemo kot samostojen
sintakson, se ne izključuje možnost obravnavanja
združbe kot vikarne (nadomestne) asociacije ali,
bolje, geografske (fitoklimatske) variante v okviru
širšega evropskega prostora.
Tak pristop je predlagal že Horvat (1949 :
378), ker naj bi omogočil podrobnejšo razčlenitev
srednje Evrope v naravna geografska območja.
Utemeljila in razvijala ga je še vrsta avtorjev (Th.
Müller, 1959, 1967; Moravec, 1975; Schwabe,
1985), uporabljen pa je tudi pri členitvi združb
v srednji Evropi (Oberdorfer, 1992, Ellenberg,
1996). Horvat in tudi Moravec dopuščata možnost
oblikovanja vzporednih vikarnih zvez. Položaj
vikarnih asociacij ali zvez tudi pri oblikovanju
kodeksa ni bil dorečen in je do nadaljnjega prepuščena prosti presoji.
Ne glede na Mucinove sintaksonomske pripombe – upravičene ali neupravičene – dajemo
prednost členitvi Th. Müllerja in Oberdorferja,
ki jo v zadnjem delu povzema tudi Ellenberg
(1996). Ta členitev nakazuje na večplastnost
gozdov plemenitih listavcev, v večji meri upošteva
njihovo ekologijo, nakazuje na številne prehode
med njimi in združbami, s katerimi so razvojno
povezani, ter omogoča vzporedne členitve v
okviru geografskih območij ali vikariant (in ne
»ras« v pomenu Mucine). O možnosti upoštevanja členitve, kot jo navaja Clot, ki tudi upošteva
teritorijalnost združb, pa bomo sklepali na podlagi vpogleda v vegetacijsko sestavo naših združb
gorskega bresta in javorja oz. gorskega javorja in
velikega jesena.
V fitocenološki preglednici 1 so predstavljene
fitocenoze, ki so zajete v statistično obdelavo, ki
je služila za primerjavo z združbami, predstavljenimi v preglednici v južni Nemčiji in severnem
delu Švice (Jura). Iz fitocenološke primerjalne
preglednice 2 je razviden položaj naših preddinarskih gozdov plemenitih listavcev v primerjavi z
južnonemškimi. Njihov položaj v preddinarskem
prostoru pomembno dopolnjuje primerjava z bolj
termofilnimi gozdovi črnega gabra in ostrolistnega
javorja (Ostryo-Aceretum platanoidis), kjer se tudi
pri nas uveljavljata lipa in lipovec. Primerjava
nakazuje tudi razvojno pot naših bukovih gozdov,
ki so v eni smeri povezani z vlažnimi in hladnimi
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rastišči gozdov plemenitih listavcev, v drugi smeri
pa so razvojno povezani s toplimi in vlažnimi
rastišči združbe črnega gabra in ostrolistnega
javorja. S to primerjalno preglednico razširjamo
primerjavo naših javorjevih gozdov s podobno
primerjavo z jugovzhodnoevroskimi in ilirskimi
gozdovi (Accetto, M., 1991) na južno Nemčijo in
severno Švico.
V drevesni sestavi se preddinarski gorski
gozdovi plemenitih listavcev razlikujejo od južnonemških v popolni odsotnosti lipe in lipovca
(Tilia platyphyllos, T. cordata) in ožji navezanosti
velikega jesena na določena rastišča. Veliki jesen
se v podnebnih razmerah južne Nemčije pojavlja v
vseh javorjevih združbah, razen v visokogorski in
subalpski stopnji. Nasploh ima veliki jesen v Juri
drugačno vlogo, saj se uveljavlja tudi kot pionirska
vrsta v združbah zveze Quercion pubescenti-petraeae (Jura, Schwäbische Alb), torej na rastiščih, ki
jih v našem klimatu naseljuje Fraxinus ornus. V
preddinarskih javorjevih gozdovih ima pomembnejšo vlogo tudi ostrolistni javor, ki je pogosto
sodominantna vrsta ob gorskem javorju ali celo
prevlada. Tudi bukev ima večjo cenološko vlogo
v vseh oblikah preddinarskih javorjevih gozdov.
Lipa in lipovec, ki sta sicer redna spremljevalca
južnonemških gozdov plemenitih listavcev, sta
popisana le na inicialnih rastiščih plemenitih
listavcev na Snežniku. Večjo stalnost in pokrovnost
imata šele v združbi črnega gabra in ostrolistnega
javorja. Lipovec prevladuje na neustaljenem
grušču in na sušnih rastiščih, ki so izpostavljena
poletnim izsušitvam. Lipa, ki potrebuje bolj uravnan talni vodni režim in se znatno prej olista in
je bolj izpostavljena poznemu mrazu, se v naših
razmerah uveljavlja predvsem v zaščitnih legah.
V humidni klimi z milimi zimami (subatlantsko
podnebno območje) pa je veliko splošneje razširjena. Velike razlike v drevesni sestavi so v dobri
meri posledica različnih makroklimatskih razmer
obeh primerjanih območij.
Naše in južnonemške gozdove povezuje
temeljna rastlinska kombinacija vseh gozdov plemenitih listavcev, kot so: Lunaria rediviva, Phyllitis
scolopendrium, Adoxa moschatellina, Sambucus
nigra, Impatiens noli-tangere, Urtica dioica ipd.
Med te povezovalne vrste lahko prištevamo tudi
vrste, ki so v južnonemških gozdovih diferenci257
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alne za javorjeve in jesenove združbe, pri nas pa
so širše razširjene v mezofilnih gozdovih. Te so:
Actaea spicata, Paris quadrifolia, Senecio ovatus,
Geranium robertianum, Carex sylvatica, Circaea
lutetiana ipd. Številne druge skupne vrste pa se že
bolj povezujejo le z eno združbo ali drugo.
Tako je, npr., z vrsto Corydalis cava in njenimi
spremljajočimi vrstami (Corydalis bulbosa(solida),
Leucojum vernum, Anemone ranunculoides in
dr.), ki je po Mooru (in Clotu) nosilka asociacije
(Corydalido cavae-Aceretum) s težiščem razširjenosti v submontanski stopnji. V naših razmerah
jo srečujemo v javorjevo-brestovih gozdovih v
visokogorski in gorski stopnji, v visokogorski
združbi Isopyro-Fagetum kot v stopnji združbe
Lamio orvalae-Fraxinetum in seže celo v združbo
Ostryo-Aceretum platanoidis. Th. Müller je s to
diferencialno kombinacijo poimenoval subasociacijo v okviru združbe Fraxino-Aceretum in tudi v
okviru združbe Ulmo-Aceretum. To je bližje našim
razmeram, vendar bomo mi lahko obravnavali to
diferencialno kombinacijo rastlinskih vrst, ki ni
vedno monolitna, le na stopnji variante. Upoštevati
moramo tudi, da vrste Corydalis cava, C. solida,
Leucojum vernum, Anemone ranunculoides in druge
vrste te skupine poraščajo predvsem rjava vlažna
zmerno odcedna tla z dobrimi oblikami humusa.
Obravnavane so kot vrste vlažnega sprsteninasto
mineralnega horizonta (Oberdorfer, 92). Zato pogosto oblikujejo subasociacije ali variante v bukovih
in vlažnih gabrovih gozdovih ter tudi v združbah
velikega jesena, uvrščenih v zvezo Alno-Ulmion.
Gozdovi plemenitih listavcev so azonalne
združbe in v svojo rastlinsko sestavo sprejemajo
vrste klimaksnih ali drugih azonalnih združb, s
katerimi mejijo. Rastišča imajo inicialni značaj
s poudarjeno mozaično mikrorastiščno raznolikostjo. Vsaka popisana fitocenoza ima večjo
individualnost, kot je to primer pri popisih
klimaksnih združb. Od tod tudi razmeroma
majhna homogenost preglednic, ki dobivajo
značaj sukcesijske preglednice. V takih primerih
se še bolj postavlja vprašanje širine ekološkega
kompleksa, t. j. homogenosti rastišča, v katerega
zajemamo asociacijo in tu se ni mogoče izogniti
subjektivnosti presoje.
Čeprav se strinjamo z mnenjem Th. Müllerja,
da se je treba izogniti nepotrebnemu oblikovanju
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višjih fitocenoloških enot, ne moremo mimo dejstva, da moramo v preddinarskem svetu Slovenije
razlikovati vsaj dve skupini gozdov plemenitih
listavcev. V prvo skupino vključujemo fitocenoze, ki naseljujejo humozno akumulativna tla
na karbonatni podlagi na rendzinah, različnih
razvojnih stopenj in ustaljenosti.

3.3 	Gozd gorskega bresta in javorja z
deveterolistno mlajo – Cardamino
enneaphylli-Aceretum pseudoplatani
Fitocenoze na karbonatni podlagi (predvsem
apnenci, dolomitizirani apnenci, apnenci z roženci
in grobo zrnati apnenci z roženci), katerih drevesno sestavo oblikujejo gorski javor, ostrolistni
javor in gorski brest s pomembno primesjo bukve,
smo uvrstili v novo asociacijo Cardamino enneaphylli-Aceretum pseudoplatani. Delež teh drevesnih
vrst in njihova cenološka vloga se spreminjata
po posameznih oblikah združbe. Združbo smo
poimenovali po deveterolistni mlaji, ker spremlja,
sicer z bistveno manjšo pokrovnostjo, tudi vse
naše bukove gozdove v vseh gorskih stopnjah, s
katerimi so razvojno povezani gozdovi javorja in
bresta. Pri tem ne moremo prezreti, da ima svoje
težišče razširjenosti v ilirskih gozdovih.
Na takih rastiščih tla uvrščamo med humozno
akumulativna tla (A–C) in s tem med rendzine
ali tudi humo-karbonatna tla. Posebnost takih
rendzin je, da so koluvijalnega nastanka, vlažne,
vendar je talni vodni režim odvisen od količine
in pogostosti padavin, trajanja snežne odeje
(nadmorska višina in lega), torej od pogostosti
precejenosti z vodo, tako da lahko nastane občasna
izsušitev. Sprsteninasti organsk-mineralni sloj
le delno zapolnjuje prostore med kamenjem ali
skalami, zato se bolj ali manj stalno ohranja slaba
ustaljenost zemljišča. Razvojna stopnja rendzin
je zelo različna, vendar so na apneni podlagi v
povprečju srednje globoke rendzine, med skalami
pa globoke rjave rendzine (Grafikon 1). Glede
na vrsto kamnine so skeletne ali skeletoidne. Z
ustalitvijo tal se v prehodnih oblikah proti bukovim
gozdovom z globino nakazuje meljasto glinasto
ilovnati sloj (B)R.
Asociacijo Cardamino enneaphylli-Aceretum
opredeljujejo predvsem diferencialne vrste: Polystichum aculeatum, Cardamine enneaphyllos,
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Grafikon 1: Rastlinska indikacija globine tal za Cardamino
enneaphylli-Aceretum in Lamio orvalae-Fraxinetum

Phyllitis scolopendrium, Sambucus nigra, Lunaria
rediviva, Arum maculatum, Cyclamen purpurascens, Lonicera alpigena, Euonymus latifolia, Tamus
communis, Scopolia carniolica in nadaljnje vrste
ilirskih bukovih gozdov. Mednje uvrščamo tudi
skupne vrste z drugimi gozdovi plemenitih listavcev, kot so: Lamium orvala, Adoxa moschatellina,
Urtica dioica, Circaea lutetiana ipd. Združbo smo
razčlenili po specifičnih ekoloških kompleksih in
diferencialnih kombinacijah.
Najpogostejša je subasociacija s srebrenko
(=lunarietosum), ki jo srečujemo na drobnejšem
grušču v hladnih legah, manjših nagibih, zelo
humoznih skeletnih in globljih rjavih rendzinah.
S takimi rastišči je povezoval javorjeve gozdove s
srebrenko že profesor Tomažič. Tudi v okviru te
subasociacije je pogostejša oblika z vrsto Corydalis cava in njenimi spremljevalci, navezanimi
na globoka humozna in bolj prevlažena tla. V
tej obliki združbe se redno pojavlja gorski brest,
medtem ko se delež ostrolistnega javorja občutno
zmanjša in ostaja le v redni primesi.
Subasociacijo z jelenovim jezikom (=phyllitidetosum) redno srečujemo, vendar pogosto tudi v
mozaičnem prepletu z obliko s srebrenko. Porašča
zelo skalovita ali grobo gruščnata strma pobočja,
na katerih se oblikujejo opisana, za združbo
značilna, humozno akumulativna tla (Grafikon
2). Varianta te subasociacije z vrsto Euonymus
latifolia, kateri se pridružijo še Scopolia carniolica, Tamus communis, Cyclamen purpurascens
in Cornus sanguinea, je najbolj inicialna oblika
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združbe. To so rastlinske vrste, ki oblikujejo tudi
diferencialno kombinacijo združbe Ostryo-Aceretum platanoidis.
K tej združbi prištevamo tudi subasociacijo z
vrsto Ribes uva-crispa kot visoko gorsko obliko,
čeprav je dokaj svojstvena in bi jo lahko obravnavali tudi na ravni višje fitocenološke enote (Aceri
platanoidis-Aceretum pseudoplatani). V zgornji
gorski stopnji, kjer se dlje zadržuje sneg, se pojavlja
v varianti s Corydalis cava in njo spremljajočimi
vrstami (Leucojum vernum, Scilla bifolia, Isopyrum thalictroides) ter z visokogorskimi vrstami
(Polygonatum verticillatum, Veratrum album ssp.
lobelianum) in v ekstremno skalovitem okolju še
z vrsto Scrophularia vernalis. Vegetacijska sestava
nakazuje na povezavo z bukovim gozdom s polžarko (Isopyro-Fagetum). Tudi v drevesni sestavi
je ta oblika združbe dokaj svojstvena. Gorski brest
povsem manjka, pomembno pa je poudarjen delež
ostrolistnega javorja, ki se pridružuje gorskemu
javorju kot dominantna drevesna vrsta. Koeficienti
podobnosti po stalnosti (KpS) in pokrovnosti
(KpP) skupnih vrst z subasociacijo phyllitidetosum (KpS = 24, KpP = 48; QS(Sörensen) = 44)
kažejo na slabo medsebojno povezavo. Nekoliko
boljšo povezavo po stalnosti vrst ima ta oblika
združbe s subasociacijo leucojetosum (KpS = 58;
QS = 60), medtem ko je povezava po pokrovnosti skupnih rastlinskih vrst zaradi povezovalne
skupine Corydalis zelo velika (KpP = 81) (glej:
Preglednica 1).

3.4 	Gozd gorskega javorja in velikega
jesena z veliko mrtvo koprivo –
Lamio orvalae-Fraxinetum excelsioris
Drevesna sestava fitocenoz, ki so popisane na
mešanih substratih, se razlikuje od prej opisane.
Ob gorskem javorju pri tem prevzema dominantno
vlogo tudi veliki jesen. V posameznih oblikah
združbe se spreminja delež drugih vrst (gorski
brest, ostrolistni javor in bukev). Obravnavali ji
bomo kot gozd gorskega javorja in velikega jesena
oziroma kot samostojno novo asociacijo Lamio
orvalae-Fraxinetum excelsioris. Ta združba porašča
srednje globoka tipična pokarbonatna rjava tla na
mešanem substratu.
V tem substratu prevladujejo karbonatne
kamnine, katerim je v koluvijalnem razvoju
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Grafikon 2: Rastlinska indikacija kamnitosti tal za
Cardamino-Aceretum in Lamio-Fraxinetum

primešana preperina različnih nekarbonatnih
kamnin, kot so verfenski peščenjaki in skrilavci
(Bohor) ali terciarni peščenjaki in laporji, kredni
fliši (Boč, Ravna gora), ki jih po kemijski sestavi
uvrščamo med bazične ali nevtralne silikatne
kamnine. Na površju so tla slabo ustaljena, srednje globoka do globoka z različno debelim (do
10 cm) sprsteninastim organskim mineralnim
slojem, ki leži v ostrem prehodu na stisnjenem
ilovnatem horizontu (B)v, v katerem se z globino
veča delež apnenega kamenja. So zmerno do slabo
odcedna in imajo veliko sposobnost zadrževanja
vlage, tako da ne nastaja izsušitev. Reakcija tal
je zmerno kisla in do tretjine zasičena z bazami
(Kalan, 1989).
To tudi pojasnjuje stalno prisotnost jelke v tej
združbi, ki pa le slabše uspeva in se cenološko ne
more uveljaviti. V pritalnem sloju zaznamujejo
združbo, poleg povezovalnih skupnih diferencialnih vrst vseh gozdov plemenitih listavcev,
predvsem: Stellaria glochidisperma (montana),
Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Aconitum vulparia, Petasites albus, Stachys sylvatica,
Stachys labiosa (?), Alliaria petiolata. V takem
okolju ima tudi Lamium orvala večjo pokrovnost,
predvsem pa vitalnost, kakršno dosega le še v
okolju obrežnih jesenovih ali vlažnih gabrovih
gozdovih.
Združba je razčlenjena na subasociacijo z velikim zvončkom (=leucojetosum) in varianto z vrsto
Phyllitis scolopendrium. V njej se dominantneje
uveljavlja ostrolistni javor. Ta oblika združbe se z
260

diferencialnimi vrstami povezuje s subasociacijo
Cardamino enneaphylli-Aceretum lunarietosum,
vendar s svojstvenimi vrstami, navedenimi za
asociacijo, jasno kaže na bolj razvita tla večje in
stalne vlažnosti, vendar še slabo ustaljena.
V subasociaciji z gorskim jetičnikom (= veronicetosum montanae) povsem manjkajo diferencialne
vrste združbe gorskega javorja in bresta. Z nadaljnjim razvojem tal, ki sicer povsem ohranjajo za
združbo značilen izrazit sprsteninasto mineralni
horizont, se uveljavljajo kot diferencialne vrste
predvsem: Veronica montana, Sanicula europaea,
Petasites albus, Milium effusum, Ranunculus
lanuginosus, Chaerophyllum hirsutum, Geranium
phaeum, Chrysosplenium alternifolium, Aegopodium podagraria in druge .
Subasociacijo s kresničevjem (= aruncetosum)
tudi uvrščamo v združbo Lamio orvalae-Fraxinetum, ker jo z njo povezujejo skupne diferencialne
vrste asociacije. Razen kresničevja nima drugih
lastnih diferencialnih vrst. Vsekakor pa je rastišče
te subasociacije dokaj svojstveno, ker ga zaznamuje
zelo recentno premeščanje zemlje na strmem
pobočju. Petasites albus, ki je diferencialna vrsta
združbe Arunco-Aceretum Moor, 52, in Veronica
montana, diferencialna za subasociaciji FraxinoAceretum aruncetosumoziroma Ulmo-Aceretum
aruncetosum Th. Müller, 92, pa imata tod večjo
razširjenost in pokrovnost v subasociaciji Lamio
orvalae-Fraxinetum veronicetosum.
Obravnavani gozdovi plemenitih listavcev
se razlikujejo tudi v donosnosti, kar nakazujejo
rastiščni koeficienti obeh združb. Za popisane
fitocenoze gozda gorskega javorja in bresta z
deveterolistno mlajo – Cardamino enneaphylliAceretum ugotavljamo povprečni Rk od 7,5 do
8,6. V tej združbi prevladujeta gorski in ostrolistni javor ob manjši primesi gorskega bresta
in pomembnem deležu bukve. Ta združba ima
v večji ali manjši meri varovalen značaj in temu
rastišču primeren nizek lesnoproizvodni potencial (Grafikon 3). V gozdu gorskega javorja in
velikega jesena z veliko mrtvo koprivo -Lamio
orvalae-Fraxinetum excelsioris, so vrednosti Rk
= 9,5 do 11. Ob gorskem javorju se enakovredno
uveljavlja tudi veliki jesen, zmanjšuje pa se delež
ostrolistnega javorja. V primerjavi s prvo skupino
imajo znatno večji lesnoproizvodni potencial.
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Grafikon 3: Rastiščni koeficienti za Cardamino
enneaphylli-Aceretum in Lamio orvalae-Fraxinetum

Ker v primerjavo vključujemo pretežno tabelarno statistično stalnost in pokrovnost rastlinskih
vrst in ne posameznih popisov, smo za določitev
koeficienta podobnosti (Kp) uporabili modificirano enačbo Ellenberga, ker veliko bolje nakazuje
stopnjo podobnosti po stalnosti in pokrovnosti
skupnih vrst v primerjanih preglednicah. Ker
nekateri avtorji presojajo podobnost po Sörensenu,
primerjalno navajamo tudi te vrednosti.

5 	Primerjava z
drugimi ilirskimi in
srednjeevropskimi gozdovi
plemenitih listavcev
4 	Primerjava preddinarskih
gozdov plemenitih
listavcev po koeficientu
podobnosti
Stopnjo povezanosti med združbama gorskega
bresta in javorja in gorskega javorja z velikim
jesenom nakazujejo tudi koeficienti podobnosti
(preglednica 1). Združbi sta z ilirskimi vrstami,
ki imajo visoko pokrovnost, zelo dobro povezani,
vendar se tudi dobro razlikujeta z diferencialnimi
vrstami, ki nakazujejo razliko med humo karbonatnimi tlemi združbe Cardamino enneaphylliAceretum in daleč bolj razvitimi sprsteninasto
humoznimi rjavimi pokarbonatnimi tlemi združbe
Lamio orvalae-Fraxinetum. Prehodni položaj pa
sta obliki obeh združb z vrsto Lunaria rediviva
oz.z Leucojum vernum.

Obe združbi, Cardamino enneaphylli-Aceretum in
Lamio orvalae-Fraxinetum, imata vrsto diferencialnih vrst, ki ju ločijo od južnonemških gozdov
plemenitih listavcev. Predvsem je to skupina
rastlinskih vrst ilirskih bukovih gozdov in ob njej
vrste, ki se v srednji Evropi pojavljajo z manjšo
stalnostjo in pokrovnostjo ter jih obravnavajo kot
»diferencialne vrste geografskih variant«. To so
predvsem: Cardamine enneaphyllos, Cardamine
polyphyllos, Salvia glutinosa, Symphytum tuberosum, Cardamine bulbifera, Cardamine trifolia,
Cyclamen purpurascens, Euonymus latifolia in
Lonicera alpigena, ki v naših gozdovih dosegajo
visoko stalnost in veliko pokrovnost. Prek teh vrst
se nakazuje tesnejša povezava posameznih oblik
srednjeevropskih gozdov z našimi gozdnimi združbami. Le v naših listnatih gozdovih se pojavljajo
Lamium orvala, Aremonia agrimonoides, Isopyrum
thalictroides, Cardamine savensis, Omphalodes

Preglednica 1: Pregled koeficientov podobnosti po stalnosti (KpS) in pokrovnosti (KpP) za gorske preddinarske
gozdove plemenitih listavcev:

Koeficient podobnosti:
po stalnosti v % (KpS)
C.enneaphilli-Aceretum ribes.uva-crispae
C.enneaphilli-Aceretum phyllitidetosum
C.enneaphilli-Aceretum lunarietosum
Lamio orvalae-Fraxinetum leucojetosum
Lamio orvalae-Fraxinetum veronicetosum
Ulmo-Aceretum var.geogr. Rhamnus fallax
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1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6
100 24 53 37 25 16
48 100 73 64 56 34
80 92 100 75 51 32
63 81 93 100 77 19
44 65 67 91 100 27
27 48 40 23 26 100
po pokrovnosti skupnih
vrst v % (KpP)

QS - Sörensen
1

2
44

3
60
70

4
52
65
71

5
44
62
59
72

6
38
50
48
41
46
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verna in Stellaria nemorum ssp. glochidisperma
(=montana). Posebno slednja je zanimiva, ker
se v njihovih gozdovih redno pojavlja s podobno
stalnostjo in pokrovnostjo njen različek Stellaria
nemorum ssp. nemorum, ki je sicer značilna vrsta
združbe Stellario nemorum-Alnetum glutinosae.
V fitocenološko primerjalno preglednico (2) je
vključena tudi submontanska predalpska asociacija Hacquetio-Fraxinetum excelsioris, Marinček,
90. Raste na na severnem obrobju preddinaskega
območja, t. j. v alpskem obrobju preddinarskega
fitoklimatskega območja. Tudi ta združba je
bogata z ilirskimi vrstami in ima največ skupnih
vrst z gorsko preddinarsko združbo Lamio orvalae-Fraxinetum. V drevesni sestavi povezuje obe
združbi veliki jesen, velike pa so razlike v deležu
ostrolistnega javorja in gorskega bresta. Tudi gorski
javor in bukev v tej združbi ne dosegata popolne
stalnosti. Za to združbo je svojstveno pojavljanje
maklena v drevesnem sloju in v posebni subasociaciji belega gabra.
Splošna temeljna rastlinska kombinacija vseh
gozdov plemenitih listavcev povezuje tudi združbo
Hacquetio-Fraxinetum z gorskimi gozdovi plemenitih listavcev v preddinarskem svetu. Med
njimi naj omenimo Corydalis skupino, ki je v
tej združbi obilno prisotna, skupno z ilirskimi
vrstami Isopyrum thalictroides in Stellaria glochidisperma(montana). S preddinarskimi gozdovi
jo povezujejo še številne druge ilirske vrste, med
drugim tudi Cardamine trifolia, Omphalodes
verna in Lamium orvala, pa tudi tako imenovane
južnonemške diferencialne vrste geografskih
variant: Cardamine enneaphyllos, Cyclamen purpurascens, Salvia glutinosa, Symphytum tuberosum
in Cardamine trifolia.
Vendar so tudi znatne razlike. V združbi Hacquetio-Fraxinetum so številne vrste, ki jo povezujejo
z srednjeevropskimi združbami (Stellario-Carpinetum, Fraxino-Aceretum, Ulmo-Aceretum, AdoxoAceretum, Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli) in
tudi z našo združbo Ostryo-Aceretum platanoidis
(= Ostrya-Tilia cordata asoc). Obsežnega števila teh
vrst ne bi navajali, ker so razvidne iz fitocenološke
primerjalne preglednice (skupne in diferencialne
vrste). Vseh naštetih rastlinskih vrst ne najdemo
v obravnavanih gorskih gozdovih plemenitih
listavcev v preddinarskem svetu, saj so številne
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med njimi najpogostejše v submontanski stopnji
v okolju združbe Hacquetio-Fagetum ali prehajajo
v gozdove belega gabra. Diferencialne vrste, kot
so Cardamine pentaphyllos, Hacquetia epipactis,
Helleborus niger, Primula vulgaris in Botrychium
virginianum, najdemo v primerjalni preglednici
le v združbi Ostryo-Aceretum platanoidis dentarietosum pentaphylli, (popisi iz Kamniške Bistrice).
Nekatere vrste prehajajo v submontanske bukove
gozdove (Hacquetia epipactis, Primula vulgaris),
medtem ko vrsta Cardamine pentaphyllos sega še
daleč v alpsko območje, v gorske bukove gozdove
združbe Anemono-Fagetum homogynetosum var.
Dentaria digitata.
V obravnavanih združbah gorskih gozdov
plemenitih listavcev v preddinarskem območju
manjkajo tudi vse nadaljnje diferencialne vrste
združbe Hacquetio-Fraxinetum, kot so: Crocus
napolitanus, Pseudostellaria europaea, Cruciata
glabra, Aconitum ranunculifolium in dr.
Iz primerjave po koeficientu podobnosti ugotovimo povezavo združbe Hacquetio-Fraxinetum
excelsioris s srednjeevropskimi gozdovi, s katerimi
jo primerjajo tudi Wallnöfer & al. Z njimi se
povezuje s številnimi vrstami gabrovih gozdov in
vrstami vlažnih rastišč. S temi vrstami se povezuje
s srednjeevropsko združbo Adoxo-Aceretum (KpS
= 54, KpP = 69, QS = 61) skoraj enako, kot se z
ilirskimi vrstami povezuje z združbo Lamio orvalae-Fraxinetum (KpS = 55, KpP = 73; QS = 62).
Temeljna oblika združbe Hacquetio-Fraxinetum se
dobro povezuje z obema združbama preddinarskih
gozdov plemenitih listavcev. Nekoliko višjo povezavo z združbo Cardamino enneaphylli-Aceretum
(KpS = 66, KpP = 77; QS = 66) je pripisati vrstam,
ki so skupne z rastiščno ekstremnejšimi gozdovi
črnega gabra in ostrolistnega javorja.
Oblika te združbe s Carpinus betulus nima več
ustrezne povezave z gorskimi preddinarskimi
gozdovi plemenitih listavcev (KpS = 38-39. KpP
= 46; QS = 51-52). Ta oblika združbe se veliko
bolje povezuje s srednjeevropsko združbo AdoxoAceretum (KpS = 54, KpP = 69; QS = 55) in predvsem z vlažnimi gozdovi belega gabra Stellario
holosteae-Carpinetum (KpS = 53, KpP = 62; QS
= 61) (Preglednica 2).
Iz preglednice je razvidna tudi povezava med
gorskimi preddinarskimi in južnonemškimi
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Preglednica 2: Pregled koeficientov podobnosti po stalnosti (KpS) in pokrovnosti (KpP) skupnih vrst za srednjeevropske
in ilirske gozdove plemenitih listavcev
Koeficient podobnosti (Kp) po
modificirani enačbi Ellenberga
podobnost po stalnosti v %
Združba:
D.en.-Acer.s.l.

1
1

2

4

5

6

L.orval.-Frax.s.l.

2 93
3 77 73

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9 10

62 51 46 58 47 49 53 35

83 54 51 42 50 22 10

77 61 59 55 59 42 32

43 46 53 39 20 12

55 56 61 52 41 35

4 46 46 95

Adoxo-Aceretum s.l.

5 59 58 69 64
6 66 71 65 49 82

Stellario-Carpin. s.l.

7 37 42 52 62 80 78

Ulmo-Acer. coryd.
C.-Acer.v.g.D.enn.

8

55 38 30 48 28 33 40 12

Frax.-Acer. coryd.

I.-Faget. D.poly.

7

83 66 39 42 46 29 34 37 11 77 66 52 55 57 48 50 52 34

Hacq.-Frax.D.pent.
Hacq.-Frax.v.Carp.

3

Sörensen (QS)

53 49 46 10

5

61 58 56 29 23

61 50 20

8

64 59 41 29

35

5

50 27 23

12 8
8 46 49 62 42 60 60 37
16
9 58 50 32 23 22 32 13 16

35 29

10

9

7

7

5

5

8

3

7

38

5 15

podobnost po pokrovnosti v %

gozdovi plemenitih listavcev po koeficientu podobnosti, ki se giblje od KpS = 33 do 48, KpP = 46
do 71; (QS = 49 do 58). Z navedenimi vrednostmi
koeficientov podobnosti se povezujeta združbi
Lamio-Fraxinetum in Fraxino-Aceretum corydalidetosum ravno zaradi geofitne skupine. Oceno
vrednosti ponazori primerjava, da je povezava
srednjeevropskih gozdov plemenitih listavcev z
bukovim gozdom Isopyro-Fagetum le nekoliko
manjša (QS = 35 do 41, oziroma KpS = 12 do 20,
KpP = 16 do 32).

6 	Ekološki spekter gozdov
plemenitih listavcev
Navedeno primerjavo dopolnimo z ekološkimi
spektri obravnavanih gozdov plemenitih listavcev.
V srednjeevropskih gozdovih plemenitih listavcev
z velikim jesenom (Adoxo-Aceretum in FraxinoAceretum) je v primerjavi z našimi gozdovi javorja
in jesena zaznavno večji delež rastlinskih vrst
zmerno suhih in zmerno svežih do svežih rastišč
(I in II = 51%) ob sočasnem večjem deležu rastlin,
ki nakazujejo na vpliv talne (zastajajoče) vode (V
in VI = 6 do 11%), torej na slabšo odcednost tal
(pseudoglejizacijo). Po drugi strani se v ilirskih
gozdovih bolje uveljavijo rastline zelo svežih do
zmerno vlažnih rastišč (III, IV = 55–60 % proti
36–42 %) in med njimi predvsem vrste, navezane
na precedni pobočni vpliv vode (IV). Glede kislosti
GozdV 67 (2009) 5-6

tal je med gozdovi plemenitih listavcev, kjer se
uveljavlja veliki jesen, zaznavno manjša razlika.
(Preglednica 3; Grafikon 4).
Združbi Ulmo-Aceretum in Cardamino enneaphylli-Aceretum imata glede vlažnosti veliko več
skupnega, vendar je tudi v slednji bolj poudarjen
delež rastlinskih vrst s potrebami po trajni večji
precedni vlažnosti (geofiti). V združbi Cardamino-Aceretum prevladujejo vrste, navezane na
alkalne do nevtrofilne talne razmere (1 in 2 = 90
%), medtem ko je v združbi Ulmo-Aceretum kot
gorski do visokogorski združbi več rastlinskih
vrst, ki kažejo na slabo kisla do kisla tla (3, 4 in
5 = 26 %). Take razlike v vegetacijski sestavi ni
težko povezati z razlikami v makroklimi, t. j. z
večjo količino padavin, toda tudi višjimi povprečnimi letnimi temperaturami preddinarskega
območja.
Ne glede na razmeroma velike razlike v vegetacijski sestavi ilirskih in srednjeevropskih gozdov
plemenitih listavcev se z ekološkimi spektri
združb potrjuje velika sinekološka podobnost
združb. Različni deleži rastlin po posameznih
kategorijah pa že nakazujejo na različne razvojne težnje.
V alpskem območju opisana subasociacija
Corydalido cavae-Aceretum, Moor, 38, var.geogr.
Cardamine enneaphyllos var.geogr. matteuccietosum, Zupančič, 1996, je tudi vključena v
primerjavo, in sicer s holotipom združbe. V pri263
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Preglednica 3: Ekološki spekter preddinarskih in srednjeevropskih javorjevih gozdov:
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Grafikon 4: Primerjava ekoloških spektrov preddinarskih in srednjeevropskih javorjevih gozdov

merjavi z ilirskimi gozdovi plemenitih listavcev
in s podobnimi srednjeevropskimi združbami
ugotovimo zelo nizke koeficiente podobnosti (preglednica 2). Kot že ugotavlja avtor združbe, ima
največjo podobnost z združbo Isopyro-Fagetum
(KpS = 16, KpP = 12, QS = 38), vendar v slednjem
velja za bukove gozdove, razen dveh popisov (IF
leucojetosum acerosum), ki sta bila iz prvotne
preglednice izločena in priključena gozdovom
plemenitih listavcev.
Primerjava ekoloških spektrov srednjeevropskih gozdov plemenitih listavcev s skupino
Corydalis cava z združbo Corydalido-Aceretum
v.g. Cardamine enneaphyllos v. Matteuccia in
bukovimi gozdovi Isopyro-Fagetum pokaže, da
ima ta združba alpskega območja svojstveno
ekologijo (Grafikon 5). Glede indikacije kislosti tal se združba povsem poravnava z gorsko
združbo Ulmo-Aceretum corydalidetosum, glede
vlažnosti rastišča pa je povsem svojstvena. Na
to nakazuje tudi kombinacija rastlin, v kateri
se uveljavijo tudi Matteuccia struthiopteris
(značilna za asoc. Stellario nemorum-Alne264

tum), Caltha palustris in Filipendula ulmaria
(Molinietalia, Alno-Ulmion). S tako ekologijo
in tudi slabo vegetacijsko povezavo s srednjeevropskimi združbami s Corydalis cava (KpS
in P = 5 do 8, oziroma QS = 29) bi kazalo to
združbo samostojno obravnavati v okviru
njenega sindinamičnega razvoja.

7 	Dinarski gozd plemenitih
listavcev na glacialno
preoblikovanem površju
Da bi omejili preddinarsko območje tudi proti
zahodnemu dinarskemu območju, v primerjavo
vključujemo gozd plemenitih listavcev na Snežniku. Za razliko od opisanega gozda gorskega
javorja in bresta (Tregubov, 1957, Piskernik,
1966), ki je omejen predvsem na podorna obrobja
vrtač na površju, ki je bilo oblikovano zunaj
vpliva zadnje ledene dobe, ta fitocenoza porašča
podorno skalovito pobočje na površju, ki je bilo
v zadnjem glacijalu pod ledenikom in ga je le-ta
preoblikoval.
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Grafikon 5: Ekološki spekter za bukove gozdove in gozdove plemenitih listavcev s Corydalis cava

Ta združba je zelo siromašna z ilirskimi rastlinskimi vrstami, ki so redne spremljevalke preddinarskih in tudi dinarskih gozdov plemenitih
listavcev, ki tudi rastejo v okolju gozdov bukve
in jelke dinarskega območja, toda na površju,
oblikovanim zunaj neposrednega vpliva zadnje
ledene dobe. Na Mirni gori so, npr., v gozdovih
plemenitih listavcev ponovno vse ilirske mlaje.
Tod srečujemo popolno drevesno kombinacijo
plemenitih listavcev kot v gorski združbi UlmoAceretum v srednji Evropi, t. j. tudi z lipo in
lipovcem. Od preddinarskih javorjevih gozdov se
razlikuje tudi po diferencialnih vrstah, ki jo povezujejo s srednjeevropsko asociacijo Ulmo-Aceretum, Th. Müller, 1992. (Primerjalna fitocenološka
preglednica 2). Od ilirskih vrst se tod pojavljajo le
Omphalodes verna, Aremonia agrimonoides, Calamintha grandiflora, Rhamnus fallax, Homogyne
sylvestris in diferencialne vrste srednjeevropskih
geografskih različic: Lonicera nigra, Symphytum
tuberosum, Euonymus latifolia, Cardamine enneaphyllos in Cyclamen purpurascens.
Koeficienti podobnosti združbo le slabo povezujejo s preddinarskimi gozdovi (KpS = 17 proti
36, KpP = 22 proti 50; QS = 36 proti 51, višje
vrednosti so za združbo gorskega bresta in javorja).
S srednjeevropskimi združbami Ulmo-Aceretum
lunarietosum in phyllitidetosum se povezuje s stalnostjo skupnih vrst podobno kot z preddinarskimi
(KpS = 28-34; QS = 48-50), s pokrovnostjo skupnih

vrst pa je povezava manjša (KpP = 33-39), ker
le prevlada pokrovnost vrst, vezanih na različna
geografska območja.
Primerjava ekoloških spektrov pokaže, da je v
obeh združbah zaznavno večji delež rastlinskih
vrst, ki kažejo na kisle do zmerno kisle talne razmere (4 in 5). Obe združbi naseljujeta rastišča z
visokimi letnimi padavinami, vendar je v okolju
dinarskih gozdov bresta in javorja drugačna letna
razporeditev padavin. Ob zaznavno višjih letnih
temperaturah so njihova rastišča izpostavljena
občasni poletni izsušitvi tal. Od tod tudi povečan
delež rastlinskih vrst zmerno suhih in zmerno
svežih rastišč (Ib in II) ter odsotnost vrst mokrih
rastišč. S takim rastiščem se na karbonatni podlagi
povezuje tudi večji delež alkalno/nevtrofilnih vrst
(1).(Preglednica 4).
Menimo, da so gozdovi gorskega bresta in
javorja tudi razvojno primerljivi s srednjeevropskimi in so dobra stična točka z omenjenimi
združbami. Zato jih lahko uvrščamo kot geografsko varianto k tem gozdovom kot subasociacijo
Ulmo-Aceretum var.geogr.Rhamnus fallax in v
srednjeevropsko zvezo Tilio platyphylli-Acerion
pseudoplatani.
Toda v to zvezo ne moremo uvrstiti preddinarskih gozdov plemenitih listavcev. Podobno
kot uvrščamo naše preddinarske bukove gozdove,
vzporedno s srednjeevropsko zvezo (Fagion sylvaticae), v vikarno (sinhorološko in sindinamično

Preglednica 4: Ekološki spekter dinarskih in južnonemških javorjevih gozdov

702 Ulmo-Aceretum phyllitidetosum.
140 Ulmo-Aceretum v.g. Rhamnus f.
645 Ulmo-Aceretum s.l.
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enako preobsežno) zvezo »Aremonio-Fagion«,
je treba obravnavati tudi preddinarske gozdove
plemenitih listavcev, in sicer v okviru podzveze,
v katero bo mogoče vključevati sindinamično
sorodne vegetacijske enote.V teh združbah imajo
optimalen razvoj le vrste Aremonio-Fagion.
V predloženih diferencialnih vrstah za tako
podzvezo (Lamio-Acerenion, Marinček, 90) ni taka
vrsta Saxifraga rotundifolia, ki je diferencialna za
srednjeevropsko združbo Ulmo-Aceretum. Praprot
luskastodlakava glistovnica, Polystichum setiferum,
ki raste na vlažnih, s kalcijem revnih tleh v subatlantskem in submediteranskem območju (Oberdorfer), je dobra diferencialna vrsta za posebno
obliko javorjevih (in tudi drugih) gozdov. Kot
taka ni primerna za poimenovanje podzveze (npr.
Polysticho setiferi-Acerenion pseudoplatani Borhidi
et Kevey 1996), v katero bi lahko vključili tudi
preddinarske gozdove. Stellaria glochidisperma
(montana) ima široko ekološko amplitudo na
vlažnih tleh ( Schleswig-Holstein, Schwarzwald,
Bavarska, Avstrija: zveze Alliarion, Alno-Ulmion,
vlažni Carpinion) in pri nas od Stellario holosteae-Alnetum glutinosae vse v Isopyro-Fagetum,
Cardamino savensis-Fagetum, Aceri-Fagetum itd).
Isopyrum thalictroides je ilirska pridružena vrsta
Corydalis skupine in je lahko dobra diferencialna
vrsta za zvezo in podzvezo. Med diferencialne
vrste za podzvezo bi kazalo uvrstiti tudi nekatere
od »srednjeevropskih geografskih diferencialnih
vrst«, kot so: Euonymus latifolia, Cardamine
enneaphyllos, Cyclamen purpurascens, Symphytum
tuberosum, ki povezujejo naše in srednjeevropske
združbe in bi tako utemeljevale njihove geografske
različice. Predlagano poimenovanje podzveze bi
lahko ohranili tako, da ga pojmovno razširimo
kot Lamio orvalae-Acerenion pseudoplatani-platanoidis, ker bi vanjo uvrščali tudi druge inicialne
»aceretalne« združbe.

8

Povzetek

V srednjeevropskem prostoru gozdove plemenitih
listavcev uvrščamo med najbolje proučene gozdne
združbe. V zadnjem obdobju je predloženih več
členitev gozdov plemenitih listavcev. Tako jih
Clot (1990) razčlenjuje v šest asociacij, podobno
kot jih je pred tem razčlenil Moor (1975) v Juri
in nakazuje na možnost oblikovanja teritorialnih
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asociacij. Th. Müller zajema večino po Mooru
in Clotu opredeljenih samostojnih asociacij le v
dveh asociacijah in več subasociacijah. Členitev
Th. Müllerja je omejena pretežno le na južno
Nemčijo, s tem da odpira podobno kot Clot
možnost oblikovanje vikarnih združb v drugih
geografskih območjih.
Drugačno pot so izbrali Wallnöfer, S., Mucina
L. & Grass V. v Avstriji, ki (preveč) dosledno
upoštevajo kodeks fitocenološke nomenklature. V
združbi Scolopendrio-Fraxinetum, Schwickerath,
1938, so združeni javorjevi gozdovi na karbonatni
podlagi. V združbi Lunario-Aceretum pseudoplatani, Richard ex..., 1957, so združeni podobni
gozdovi na pretežno bazičnih ali nevtralnih
silikatnih kamnninah. Mednje uvršča združbe iz
Švice, Nemčije, Češke in vse do Slovaške, za katere
ugotavlja podobne ekološke razmere. V svojo
členitev vključujejo tudi Moorovi združbi Corydalido cavae-Aceretum, 1938, kot pretežno kolinsko
združbo z dominantnim deležem gorskega javorja
in jesena in združbo Arunco-Aceretum, 1952, kot
pretežno gorsko združbo. Med združbami, ki so
upoštevane pri obravnavi preddinarskih gozdov
gorskega javorja, je še združba Ulmo-Aceretum,
Beger, 1922, ki jo Wallnöfer & al. predstavljajo
kot gorsko do subalpsko združbo.V te združbe
vključujejo tudi nekatere združbe, ki jih je opredelil Th. Müller, drugih ne opredeljujejo.
V svojo členitev vključuje tudi »ilirski jesenov gozd« t. j.združbo Hacquetio-Fraxinetum
excelsioris, Marinček, 90, opisan v submontanski
stopnji predalpskega območja Slovenije in jo
obravnava vzporedno s srednjeevropsko združbo
Carici pendulae-Aceretum, Oberdorfer, 57. Kljub
drugačnemu avtorjevemu predlogu jo uvrščajo v
srednjeevropsko zvezo Tilio-Acerion.
Vsi avtorji pa so bili postavljeni pred dejstvo,
da specifične drevesne sestave gozdov plemenitih listavcev ne spremljajo druge dobre značilne
vrste, zato definirajo združbe le z diferencialnimi
vrstami in kombinacijo drevesnih vrst.
Pri obravnavi je dana prednost členitvi javorjevih gozdov, kot sta jo zasnovala Th. Müller
in Oberdorfer, katero povzema tudi Ellenberg
(1996). Taka členitev nakazuje na večplastnost
gozdov plemenitih listavcev, v večji meri upošteva
njihovo ekologijo, nakazuje na številne prehode
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med njimi in združbami, s katerimi so razvojno
povezani, ter omogoča paralelne členitve v okviru
geografskih območij ali vikariant.
V razpravi so obravnavani preddinarski gozdovi plemenitih listavcev iz Radohe, Gorjancev,
Bohorja, Kuma, Boča, Pohorja in primerjalno
s Snežnika. V fitocenološki preglednici (1) so
predstavljene fitocenoze, ki so zajete v statistično
obdelavo v obliki preglednice in vključene v fitocenološko primerjalno preglednico (2) z združbami
v južni Nemčiji in severnem delu Švice (Jura).
V drevesni sestavi se preddinarski gorski
gozdovi plemenitih listavcev razlikujejo od srednjeevropskih v popolni odsotnosti lipe in lipovca
(Tilia platyphyllos, T. cordata). Pomembnejšo vlogo
ima ostrolistni javor, ki je pogosto sodominantna
vrsta ob gorskem javorju. Tudi bukev ima večjo
fitocenotsko vlogo v vseh oblikah preddinarskih
javorjevih združb. Temeljna rastlinska kombinacija
gozdov plemenitih listavcev povezuje tudi preddinarske in srednjeevropske gozdove.
V preddinarskem svetu sta ločeno obravnavani dve skupini gozdov plemenitih listavcev. V
prvo skupino so vključene fitocenoze, v katerih v
drevesni sestavi prevladujeta gorski in ostrolistni
javor. Poraščajo humozno akumulativna tla na
karbonatni podlagi na stopnjah rendzin različnih
razvojnih stopenj in ustaljenosti. Ta združba ima
v večji ali manjši meri varovalen značaj in temu
rastišču primeren nizek lesnoproizvodni potencial. Obravnavana je kot asociacija Cardamino
enneaphylli-Aceretum z več subasociacijami,
opredeljujejo pa jo diferencialne vrste: Polystichum
aculeatum, Cardamine (Dentaria) enneaphyllos,
Phyllitis scolopendrium, Sambucus nigra, Lunaria
rediviva, Arum maculatum, Cyclamen purpurascens, Lonicera alpigena, Euonymus latifolia, Tamus
communis, Scopolia carniolica, Lamium orvala in
druge ilirske vrste. Sem uvrščamo tudi skupne
vrste z drugimi gozdovi plemenitih listavcev, kot
so: Adoxa moschatellina, Urtica dioica, Circaea
lutetiana in druge.
V drugo skupino so vključeni gozdovi gorskega
javorja in jesena na rjavih pokarbonatnih tleh na
mešanih substratih, ki jih s prejšnjo povezujejo številne rastlinske vrste zaradi velike gmote zmerno
ustaljenega sprsteninastega mineralnega sloja. Ti
gozdovi se ločijo od prejšnjih tudi po visokem
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lesnoproizvodnem potencialu in so obravnavani
kot asociacija Lamio orvalae-Fraxinetum. V drevesnem sloju se enakovredno z gorskim javorjem
uveljavlja veliki jesen. Ostale diferencialne vrste
so: Stellaria glochidisperma, Lamium orvala, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Aconitum
vulparia, Petasites albus, Stachys sylvatica, Stachys
labiosa, Alliaria petiolata.
V obeh združbah, ki rasteta v okolju bukovih
gozdov, se z veliko stalnostjo uveljavljata, poleg
drugih vrst bukovih gozdov, tudi vrsti Cardamine
savensis in Cardamine polyphyllos, ter dosegata
večjo pokrovnost kot v senčnih razmerah bukovih gozdov.
Združbi sta z ilirskimi vrstami, ki imajo veliko
pokrovnost, zelo dobro povezani, vendar se tudi
dobro razlikujeta z diferencialnimi vrstami, ki
nakazujejo razliko med humo karbonatnimi
tlemi združbe Cardamino enneaphylli-Aceretum
in daleč bolj razvitimi sprsteninasto humoznimi
rjavimi pokarbonatnimi tlemi združbe Lamio
orvalae-Fraxinetum.
V primerjalno fitocenološko preglednico (2) je
vključena tudi submontanska predalpska združba
Hacquetio-Fraxinetum excelsioris, Marinček, 90.
Splošna temeljna rastlinska kombinacija vseh
gozdov plemenitih listavcev povezuje tudi združbo
Hacquetio-Fraxinetum z gorskimi gozdovi plemenitih listavcev v preddinarskem svetu.
Vendar so tudi znatne razlike. V združbi
Hacquetio-Fraxinetum so številne vrste, ki jo
povezujejo z srednjeevropskimi združbami (Stellario-Carpinetum, Fraxino-Aceretum, Ulmo-Aceretum, Adoxo-Aceretum, Aceri platanoidis-Tilietum
platyphylli) in nekatere od njih tudi z našo združbo
Ostryo-Aceretum platanoidis. V obravnavanih
gorskih gozdovih plemenitih listavcev v preddinarskem svetu ne najdemo vseh naštetih rastlinskih
vrst. V obravnavanih združbah gorskih gozdov
plemenitih listavcev v preddinarskem območju
manjkajo tudi vse nadaljnje diferencialne vrste
združbe Hacquetio-Fraxinetum, kot so: Crocus
napolitanus, Pseudostellaria europaea, Cruciata
glabra, Aconitum ranunculifolium in dr.
Združba Hacquetio-Fraxinetum excelsioris se
povezuje s srednjeevropskimi gozdovi s številnimi
vrstami gabrovih gozdov in vrstami vlažnih rastišč.
S takimi vrstami se povezuje s srednjeevropsko
267

Košir, Ž.: Prispevek k poznavanju preddinarskih gozdov plemenitih listavcev

združbo Adoxo-Aceretum skoraj enako kot se
z ilirskimi vrstami povezuje z združbo Lamio
orvalae-Fraxinetum. Temeljna oblika združbe
Hacquetio-Fraxinetum se dobro povezuje z obema
združbama preddinarskih gozdov plemenitih
listavcev. Oblika te združbe s Carpinus betulus
nima več ustrezne povezave z gorskimi preddinarskimi gozdovi plemenitih listavcev. Veliko
bolje se povezuje s srednjeevropsko združbo
Adoxo-Aceretum in z vlažnimi gozdovi belega
gabra Stellario holosteae-Carpinetum. Kot Querceto-Carpinetum fraxinetosum je opredelil to
združbo tudi Tomažič (1954)
S primerjavo ekoloških spektrov obravnavanih
gozdov plemenitih listavcev je ugotovljeno, da so
si združbe sinekološko zelo podobne, ne glede na
razmeroma velike razlike v vegetacijski sestavi
ilirskih in južnonemških gozdov plemenitih
listavcev. Z različnimi deleži rastlin po posameznih
ekoloških skupinah pa se že nakazujejo različne
razvojne težnje. Razlik v vegetacijski sestavi ni
težko povezati z razlikami v makroklimi, t. j. z
večjo količino in drugačno razporeditvijo letnih
padavin, toda tudi višjimi povprečnimi letnimi
temperaturami preddinarskega območja.
V alpskem območju opisana subasociacija
Corydalido cavae-Aceretum, Moor, 38, var.geogr.
Cardamine enneaphyllos var.geogr. matteuccietosum, Zupančič, 1996, je vključena v primerjavo
s holotipom združbe.
Poseben položaj imajo gozdovi plemenitih listavcev na Snežniku, ki rastejo na rastiščih, nastalih
na površju, ki je bilo preoblikovano v zadnji ledeni
dobi. Tod srečujemo popolno drevesno kombinacijo
plemenitih listavcev kot v gorski združbi Ulmo-Aceretum v srednji Evropi, t. j. tudi z lipo in lipovcem.
Od preddinarskih javorjevih gozdov se razlikuje tudi
po diferencialnih vrstah, ki jo povezujejo s srednjeevropsko združbo Ulmo-Aceretum, Th. Müller,
1992. (Primerjalna fitocenološka preglednica 2). Od
ilirskih vrst se tod pojavljajo le: Omphalodes verna,
Aremonia agrimonoides, Calamintha grandiflora,
Rhamnus fallax, Homogyne sylvestris in diferencialne
vrste srednjeevropskih geografskih variant Lonicera
nigra, Symphytum tuberosum, Euonymus latifolia,
Cardamine enneaphyllos in Cyclamen purpurascens.
Koeficienti podobnosti združbo le slabo povezujejo
s preddinarskimi gozdovi. S srednjeevropskimi
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združbami Ulmo-Aceretum lunarietosum in phyllitidetosum se povezuje s stalnostjo skupnih vrst,
podobno kot z dinarskimi.
Gozdovi gorskega bresta in javorja so tudi
razvojno primerljivi s srednjeevropskimi in so
dobra stična točka s temi združbami, zato jih
lahko uvrščamo kot geografsko varianto k tem
gozdovom, kot Ulmo-Aceretum g.v.Rhamnus
fallax in v srednjeevropsko zvezo Tilio platyphylliAcerion pseudoplatani.
V to zvezo ne moremo uvrstiti preddinarskih
gozdov plemenitih listavcev. Podobno kot uvrščamo
naše preddinarske bukove gozdove, vzporedno s
srednjeevropsko zvezo (Fagion sylvaticae), v vikarno
(sinhorološko in sindinamično enako preobsežno)
zvezo »Aremonio-Fagion«, je treba obravnavati tudi
preddinarske gozdove plemenitih listavcev, in sicer
v okviru njene podzveze. Ker gozdovi plemenitih
listavcev nimajo lastnih značilnih vrst, lahko podzvezo ločijo od zveze Tilio platyphylli-Acerion
pseudoplatani le vrste Aremonio-Fagion, ki imajo
v omenjenih združbah optimalen razvoj. Med
diferencialne vrste za podzvezo bi kazalo uvrstiti
tudi nekatere od »srednjeevropskih geografskih
diferencialnih vrst«, kot so: Euonymus latifolia,
Cardamine enneaphyllos, Cyclamen purpurascens
in Symphytum tuberosum, ki povezujejo naše in
srednjeevropske združbe in bi tako utemeljevale
njihove geografske variante.

9

Summary

The forests of the high-value deciduous tree
species are classified among the best studied
forest associations in the central European space.
Several structures of the high-value deciduous tree
species forests have been proposed recently. Clot’s
(1990) structure into six associations is similar to
the prior structure by Moor (1975) in Jura and
implies the possibility of territorial associations
forming. Th.Müller includes the majority of the
individual associations determined according to
Moore and Clot in only two associations and several sub-associations. The structure by Th. Müller
is limited mostly to the southern Germany, but it
opens, like Clot, the possibility of forming vicam
associations in other geographic areas.
Wallnöfer, S., Mucina L. & Grass V. in Austria
went another way. The Scolopendrio-Fraxinetum
GozdV 67 (2009) 5-6
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Schwickerath 1938 association unites maple forest
on calcareous soils. The Lunario-Aceretum pseudoplatani Richard ex. 1957 association unites similar
forests on mainly basic or neutral silicate rocks. He
places associations from Switzerland, Germany,
Czech Republic, and all the way to Slovakia, for
which he realized similar ecological conditions,
here. Also Moor’s associations Corydalido cavaeAceretum 1938 as a mainly cholinic association
with the dominant share of the Sycamore Maple
and Elm and association Arunco-Aceretum 1952
as a predominantly montane association are
included in their structure. Among associations
taken into account in dealing with pre-dinaric
Sycamore Maple forests is also the association
Ulmo-Aceretum Beger 1922, presented as a montane to sub-alpine association by Wallnöfer & al.
Also some associations classified by Th.Müller
are included in these associations, the rest are
not determined.
His structure includes also “the Illyrian elm
forest”, i.e. association Hacquetio-Fraxinetum
excelsioris Marinček 90, described in the submontane level of the pre-alpine territory of Slovenia and it is dealt with parallel to the central
European association Carici pendulae-Aceretum
Oberdorfer 57. It is incorporated in the central
European association Tilio-Acerion despite the
author’s different proposal.
Facing the fact that the specific tree composition
of the high-value deciduous tree species forests
is not accompanied by other good characteristic
species, all authors define associations only
using the differential species and tree species
combinations.
The treatment gives preferentiality to the
structuring of the maple forests according to
Th.Müller and Oberdorfer, which is also accepted
by Ellenberg (1996). This structuring points to
the multilayer feature of the high-value deciduous tree species forests, takes their ecology into
account to a larger extent, indicates numerous
transitions between them and associations with
which they are developmentally connected, and
enables parallel structuring in the framework of
the geographical areas or vicariances.
Handled are the pre-dinaric forests of high-value
deciduous tree species from Radoha, Gorjanci,
GozdV 67 (2009) 5-6

Bohor, Kum, Boč, Pohorje, and, as a comparison,
the ones from the glacial surface of Snežnik. Phytocoenological table (1) presents phytocoenoses
comprised in the statistical table processing and
included in the phytocoenological comparison
table (2) with the associations in southern Germany
and northern part of Switzerland (Jura).
Regarding the tree composition the pre-dinaric high-value tree species forests differ from
the central European ones because of the total
absence of Large-leaved and Small-leaved Lime
(Tilia platyphyllos, T. cordata). An important
role is also played by the Norway Maple which
is often a co-dominant species together with the
Sycamore Maple. A major phytocoenological role
in all forms of pre-dinaric maple associations is
also played by the beech. Furthermore, the basic
plant combination of high-value deciduous tree
species forests links the pre-dinaric and central
European forests.
Two groups of the high-value tree species
forests are dealt with separately in the pre-dinaric
world. The first one comprises phytocoenoses
in whose tree combination Sycamore Maple and
Norway Maple are predominant. They grow on
humus accumulative soil on calcareous materials
on rendzinas of diverse development phases and
stabilization. This association has a more or less
protective character and, compliant with this
habitat, a low wood-production potential. It is
defined by the differential species: Polystichum
aculeatum, Dentaria enneaphyllos, Phyllitis scolopendrium, Sambucus nigra, Lunaria rediviva, Arum
maculatum, Cyclamen purpurascens, Lonicera
alpigena, Euonymus latifolia, Tamus communis,
Scopolia carniolica, Lamium orvala, and other
Illyrian species. Other species, shared by the other
high-value deciduous tree species forests, are also
listed among them, e.g.: Adoxa moschatellina,
Urtica dioica, Circaea lutetiana and others.
The second group comprises Sycamore Maple
and Elm forests on brown soils on mixed substrates; because of a large mass of moderately
stabilized mull mineral layer numerous plant
species connect them with the former one. These
forests differ from the former ones also by the
high wood-production potential and are dealt
with as the association Lamio orvalae-Fraxinetum.
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Common Elm and Sycamore Maple are equally
prevalent in the tree layer. Other differential species are: Stellaria glochidisperma, Lamium orvala,
Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Aconitum vulparia, Petasites albus, Stachys sylvatica,
Stachys labiosa, Alliaria petiolata.
In both associations growing in the habitats
in the beech forest surroundings the species
Cardamine savensis and Dentaria polyphyllo,
in addition to other beech forest species, keep
thriving; they gain a larger coverage than in the
shady conditions of beech forests.
The associations are well connected with the
Illyrian species having a high coverage, but they
also differ due to the differential species indicating
the difference between the humus-calcareous soils
of the Dentario enneaphylli-Aceretum association
and much more developed mull humus brown soils
of the Lamio orvalae-Fraxinetum association.
The comparative phytocoenological table
(2) includes also the sub-montane pre-alpine
association Hacquetio-Fraxinetum excelsioris,
Marinček 90. Furthermore, the general basic plant
combination of all high-value tree species forests
connects the Hacquetio-Fraxinetum association
with the mountain forests of high-value tree
species in the pre-dinaric world.
However, there are also significant differences.
The Hacquetio-Fraxinetum association comprises
numerous species that connect it with the central
European associations (Stellario-Carpinetum, Fraxino-Aceretum, Ulmo-Aceretum, Adoxo-Aceretum,
Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli); furthermore,
some of them link it to our Ostryo-Aceretum platanoidis association. All these plant species are not found
in the discussed mountain forests of the high-value
deciduous tree species in the pre-dinaric world. All
additional differential species of the HacquetioFraxinetum association, e.g.: Crocus napolitanus,
Pseudostellaria europaea, Cruciata glabra, Aconitum
ranunculifolium etc. are absent in the discussed
mountain forests association of the high-value deciduous tree species in the pre-dinaric area.
The Hacquetio-Fraxinetum excelsioris association is connected with the central European forests
through numerous sorts of hornbeam forests and
sorts of humid habitats. Through these species it
is connected with the central European associa270

tion Adoxo-Aceretum almost the same way as it
is connected with the Lamio orvalae-Fraxinetum
association through the Illyrian species. The basic
form of the Hacquetio-Fraxinetum association is
well connected with both associations of the predinaric high-value deciduous tree species forests.
The form of this association with Carpinus betulus
does not have the appropriate connection with
the mountain pre-dinaric forests of high-value
deciduous tree species anymore. It connects much
better with the central European association
Adoxo-Aceretum and with the humid common
hornbeam forests Stellario holosteae-Carpinetum.
Tomažič (1954) defined this association as Querceto-Carpinetum fraxinetosum.
Comparison of the ecological spectra of the
discussed high-value deciduous tree species forests
has shown that the associations are synecologically
very similar, regardless of the relatively large differences in the vegetation composition of the Illyrian
and southern German forests of the high-value
deciduous tree species. Various shares of plants
in individual ecological groups already indicate
diverse development aspirations. This difference in
the vegetation composition can be easily connected
to the differences in the macroclimate, i.e. with
larger quantity and different distributions of the
yearly precipitations, but also with higher average
yearly temperatures of the pre-dinaric area.
The sub-association Corydalido cavae-Aceretum
Moor 38 var.geogr.Dentaria enneaphyllos var.geogr.
matteuccietosum Zupančič 1996, described in the
alpine area, is included in the comparison with
the holotype of the association.
A special place is occupied by the high-value
deciduous tree species forests on Snežnik; they
grow in habitats on the surface transformed in
the last ice age. Here we meet the complete tree
combination of the high-value deciduous tree
species, e.g. in the montane association UlmoAceretum in central Europe, i.e. also with Largeleaved and Small-leaved Lime. It differs from the
pre-dinaric maple forests also with regard to the
differential species that connect it with the central
European association Ulmo-Aceretum Th.Müller
1992. (Comparative phytocoenological table2).
Only the following ones of the Illyrian species
Nadaljevanje na strani 283
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Presoja ukrepov pri sanacijah ujm 2006–2008
Consideration.of.Measures. in. the Disturbances.Damaged.Forests
in.the Period 2006 – 2008
Vida Papler - Lampe*
Izvleček:
Papler - Lampe, V.: Presoja ukrepov pri sanacijah ujm 2006–2008. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 5–6. V
slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit .lit. 22. Prevod avtorica, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja,
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V obdobju od 2006 do 2008 je bilo v slovenskih gozdovih pet velikih ujm (trije vetrolomi, en snegolom in en
gozdni požar). Skupna količina poškodovane lesne mase je bila 810 000 bto m3. Pogostnost ujm in količina
sanitarnih sečenj značilno vplivata na organizacijo dela in gozdarstvo sploh. V članku so opisani vsi ukrepi,
ki so se izvajali v postopkih sanacij poškodovanih gozdov. V okviru analize SWOT so ugotovljene prednosti,
slabosti, nevarnosti in priložnosti. Rezultat analize opravljenih ukrepov so predlagane izboljšave.
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Abstract:
Papler-Lampe, V.: Consideration of Measures in the Disturbances Damaged Forests in the Period 2006-2008.
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In the period 2006 – 2008 there were five crucial disturbances (3 wind-throws, 1 snow-break and 1 forest
fire) in Slovenian forests. The amount of the damaged timber totaled to 810 000 bto m3. The disturbances and
quantity of salvage cuts markedly affect forest management and forestry. The article describes all activities
relating to the damaged forests sanitation. An analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats
(SWOT) was made. The analysis results in the suggestions for sanitation procedure improvements.
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1

UVOD

Gozdovi pokrivajo 58 % površine Slovenije (Poročilo …, 2009) in so pomemben naravni vir, hkrati
pa zagotavljajo tudi številne splošno koristne
funkcije. Ti naravni sistemi so zaradi svoje razprostranjenosti, vrstne in dobne strukture ter
zelo dolge življenjske dobe pogosto tarča izrednih
podnebnih pojavov, ki v gozdovih povzročajo ujme.
Najpogostejši vzroki za nastanek ujm so veter,
sneg, žled, požar, bolezni in gradacije podlubnikov
(Jakša in Kolšek, 2008). Vzroki ujm so v različnih
delih Slovenije različni: v alpskem svetu gozdove
največkrat prizadenejo vetrolomi, sneg in žled
ogrožata predvsem tanjše sestoje v nadmorskih
višinah od 600 do 1.000 m, požari so značilni
za pionirsko vegetacijo na Krasu, podlubniki se

večinoma pojavljajo kot sekundarne motnje, ki
sledijo abiotskim ujmam, in ogrožajo predvsem
zasmrečene gozdove v osrednji in vzhodni Sloveniji. (Poljanec et al, 2008)
V ujmah so ponavadi poškodovane velike
količine lesa, ki ga je treba hitro pospraviti. Hitro
pospravilo je nujno zaradi ugodnejšega finančnega
izplena in zaradi preprečitve namnožitve sekundarnih škodljivcev (podlubniki).
Sanacija ujm terja hitro in inovativno ukrepanje
v javni gozdarski službi, pri lastnikih gozdov, izvajalcih in v širši družbi. V članku je obravnavana
kratka zgodovina sanacij ujm v Sloveniji, opisno
in analitično pa so razčlenjeni postopki pri sanaciji
ujm v razdobju 2006–2008.
*V. P-L. univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19,
Bled
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Slika 1: Lokacije obravnavanih objektov (Poljanec et al, 2008)

2	OBMOČJE IN METODA DELA
2.1	Območje raziskave
Raziskava zajema pet večjih ujm, ki so v zadnjih
treh letih prizadele gozdove v različnih delih
Slovenije (Slika 1):
– vetrolom Jelovica, ki je 29. junija 2006 prizadel 160 ha (85.000 m3) odraslih smrekovih
sestojev. Povzročena škoda je bila ocenjena
na 1.270.000 € (Sanacijski ..., 2006a, Gartner
in sod., 2006;);
– požar Šumka - Trstelj, ko je od 21. do 26.
julija 2006 pogorelo 950 ha pretežno listnatega gozda na kraškem terenu. Uničenih je
bilo 80.000 m3 lesne mase. Poleg ekonomske
škode, ki je bila ocenjena na 900.000 €, je
območje zaradi občutljivega kraškega terena in
zaostrenih rastnih razmer tudi zelo ekološko
prizadeto (Sanacijski ..., 2006b; Košir in Jež,
2008);
– snegolom, ki je januarja 2007 prizadel 20.000
ha gozdov na Zgornjem Gorenjskem, predvsem
v predelu gorskih planot Mežakle, Pokljuke in
Jelovice. Poškodbe so bile večinoma razpršene,
polomljenega je bilo 150.000 m3 lesa, predvsem
tanjšega. Ekonomska škoda je bila ocenjena na
2.100.000 € (Sanacijski ..., 2007; Papler-Lampe,
2008);
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– vetrolom v osrednji Sloveniji, ki je 6. in 13.
julija 2008 prizadel Trnovski gozd ter pas med
Komendo, Črnivcem in Gornjim Gradom.
Celotno prizadeto območje je veliko 14.400
ha, uničenega je bilo 400.000 m3 lesa, ocenjena
ekonomska škoda pa je bila 4.650.000 € (Kolšek,
2008; Načrt ..., 2008a);
– vetrolom Kozjansko - Brežice, ki je 15. avgusta
2008 prizadel 5.440 ha mešanih gozdov na
Kozjanskem in Bohorju. Uničeno je bilo 94.000
m3 lesa, ekonomska škoda je bila ocenjena na
570.000 € (Kolšek, 2008; Načrt ..., 2008b).

2.2 Viri podatkov
Prispevek temelji na pisnih virih in strokovnih
izkušnjah.
Pisni viri so bili predvsem sanacijski načrti. To
so pisni izdelki, ki jih pripravlja ZGS in posreduje
pristojnemu ministrstvu. Vsebina obsega opis
dogodka, obseg ujme, načrt sanacije, revitalizacije
ter finančne okvire, izračune škode ter morebitna
sofinanciranja. So podlaga za sprostitev sredstev
iz proračunskih rezerv (Pravilnik o podrobnejših
merilih … 2009).
Evidence poseka v gozdovih na ZGS po
količini, debelini, vrsti, vzroku in drevesni vrsti
so od leta 1994 standardizirane. Ti podatki so
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Graf 1: Slovenija sanitarni posek po vrstah in letih ter primerjava z rednimi sečnjami (1994–2008)
(vir : Poročilo ZGS o gozdovih … 2009)

zanesljiv vir raznih analiz, in študija razvoja gozdov.
Ugotavljanje lesne zaloge v gozdnih sestojih
temelji na statističnem izvrednotenju stratificiranih
terestičnih periodičnih meritev. Doba vračanja
je 10 let. Za stratifikacijo so digitalni ortofoto
posnetki in terestični pregled.
Vsem nosilcem območnih sanacijskih načrtov
smo posredovali vprašalnik, na podlagi katerega
smo dobili mehke informacije o komuniciranju,
organizaciji pospravila lesa, ugotavljanju količine
poškodovanega drevja, organizacijskih težavah,
pomislekih in predlogih za izboljšave.
Analizirali smo tudi prispevke v strokovnih
in znanstvenih publikacijah.

2.3 	Metoda SWOT
Izkušnje, sedanje razmere, pomisleke in ideje , ki
smo jih pridobili iz analiziranih virov podatkov,
smo uvrstili v eno od štirih poglavij matrike SWOT:
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.
Analiza SWOT je objektivna metoda, ki jo lahko
uporabimo za celovito analizo in vrednotenje izkušenj, sedanjih razmer in prihodnjih ukrepanj. Na
podlagi elementov matrike presojamo posamezne
deležnike, organizacijske oblike, usklajenost in
delovno okolje (Medved, 2006).

3	ZGODOVINA SANACIJ UJM
V GOZDOVIH
3.1	Obdobje 1970–1990
V primeru obsežnih ujm v nekdanji družbeni
ureditvi so bile sanacije vodene centralno (Združenje za gozdarstvo). Po oceni delovnih kapacitet
v bližini dogodka je bila sprejeta odločitev, ali bo
domicilno gozdno gospodarsko podjetje zmoglo
sanacijo opraviti samo. Če temu ni bilo tako, je
republiško združenje organiziralo pomoč iz regije
ali celotne Slovenije. Primer ujme, ki je terjala
sodelovanje gozdarskih podjetij iz celotne Slovenije, je bil žledolom v Brkinih leta 1980.
Meja med državno in zasebno lastnino nepremičnin je bila zabrisana in v primeru zavlačevanja
je poškodovane zasebne gozdove brez formalnosti
saniralo gozdarsko podjetje, lastnik pa je prejel
znesek cene lesa na panju.
Prodaja gozdnih lesnih sortimentov različnih
kakovostnih razredov je zaradi velikih potreb po
surovini potekala gladko. Na ogolelih površinah
je prevladovala umetna obnova s smreko (Diaci,
2006 ).
Zanimivo je, da je GG Bled po velikem vetrolomu februarja 1984 (poškodovanega je bilo
230.000 m3 lesa (Gartner et. al., 2007)) takoj po
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Slika 2: Jedro
podlubnikov (vse foto
Papler - Lampe)

dogodku naročil aerosnemanje poškodovanih
površin. Aeroposnetki so s pridom služili pri organizaciji proizvodnje in trasiranju prometnic.

3.2	Obdobje 1994–2005
V zadnjem obdobju pred obravnavanimi dogodki
sta bili največji ujmi:
– snegolom in žledolom, ki je prizadel skoraj
celotno Slovenijo v letih 1996, 1997,
– gradacija podlubnikov v osrednji, vzhodni in
južni Sloveniji v letih 2003–2005.
Sanaciji obeh ujm sta bili odraz tranzicijskih
razmer v času, ko Slovenija še ni bila vključena
v Evropsko unijo in je bil delež lastnikov, ki so
opravljali gozdarska dela v lastnih gozdovih,
pogojno zadovoljiv. Zaradi pomanjkanja zmogljivosti je bila gozdna proizvodnja marsikje
prepočasna, agonija lesne in celulozne industrije
je povzročala velike prehodne zaloge gozdnih
lesnih sortimentov in potencialna gojišča podlubnikov.
Sistem sofinanciranja vlaganj v gozdove (v
nadaljevanju subvencioniranja) sanacij ujm in
izvedbe izvršb se je šele oblikoval in je bil pomanjkljivi.

4	REZULTATI – OPIS POSTOPKOV
V nadaljevanju so opisane dejavnosti, ki so se
izvajale tekom sanacije ujm 2006 – 2008.
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4.1	Začetna organizacija dela
Sistem določa, da ZGS o vseh večjih ujmah v gozdovih takoj poroča na centralno enoto v Ljubljano,
ta pa obvesti MKGP ter medije.
Mediji želijo neposredno poročanje s terena,
zato so vodje območnih enot koordinirali poročanje. Informacija mora biti celovita, objekti, ki
jih posname kamera, pa nazorni.
Vodje območnih enot so prevzeli organizacijo
dela v prvih dneh, ko so bile najpomembnejše
naloge:
– terenski delavci so ugotavljali obseg ujme,
– ažurno je bilo sodelovanje s predpostavljenimi,
politiki in mediji,
– navezovanje stikov s proizvodnimi gozdarskimi
podjetji in najbolj prizadetimi lastniki,
– oblikovanje kriznega štaba,
– vodje odseka za gojenje in varstvo so bili
odgovorni za hitre in strokovno ustrezne
odločitve,
– morebitna začasna spremenjena organizacija na
OE (pomoč med revirji, aktivna vloga odseka
za načrtovanje in tehnologijo …)
Potrebna je bila hitra odločitev lastnikov, če
bodo poškodovano drevje sanirali sami. Za tiste,
ki so delali sami, je ZGS organiziral tečaje za varno
delo pri sanacijah ujm in vsak dan opozarjal na
pomanjkljivosti pri delu v gozdni proizvodnji.
Ker je sanacij s strani lastnikov vedno manj, je
nujna povezava med lastniki poškodovanih gozdov
ter izvajalci. V večini primerov je ZGS sklical
sestanke, kjer je opozarjal na posebnosti sanacije in
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po potrebi predstavil potencialne izvajalce. Lastniki
gozdov so se z izvajalci del sami dogovorili o roku
in ceni izvedbe, odkupu lesne mase.
Na velikih prizadetih območjih so bile ob
glavnih vpadnicah postavljene opozorilne table,
ki so opozarjale na zapore in pogoste vožnje
težke mehanizacije ter radovedneže odvračale od
ogledov poškodovanih gozdov.
Zakonodaja na področju gradnje gozdnih prometnic je tudi v primeru sanacije ujm zahtevna,
zato sta svetovanje in pomoč pri izdelavi vlog s
strani ZGS nepogrešljiva. V zavarovanih območjih
(npr: NATURA 2000) je potrebno naravovarstveno
soglasje (izda ga lokalna izpostava ZND).
Sanacijski načrt je vsebinsko opredeljen pisni
in grafični izdelek, ki ga ZGS izdela za sanacijo
vsake od obravnavanih ujm.Je dokument dogodka
in temelj, na podlagi katerega MKGP sprosti
dodatna rezervna finančna sredstva.Do leta 2008
smo sanacijske načrte pripravili na OE, kjer smo
določali tudi vsebine tega dokumenta. Leta 2008
je bilo doseženo poenotenje vsebin.

4.2	Inventura
Na strokovnem nivoju ZGS smo odločali o
obliki ugotavljanja prizadetih površin, količin
poškodovanega drevja, morebitnem potrebnem
aerosnemanju in prioritetah sanacije. Praksa kaže,
da zlasti pri ostro omejenih požarih in vetrolomih
aktualni DOF nudi hitro in objektivno informa-
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cijo o obsegu ujme. Terenski obhodi, snemanje
vrzeli z GPS ali poročanje bližnjih prebivalcev
so zamudni in obremenjeni z veliko napako.
Aktualni DOF je pripomoček pri ugotavljanju
količin napadlega drevja po posameznih parcelah
in je tudi dokument časa. V drobni posesti je kot
evidenca marsikje služilo tudi obvestilo lastnika
o količini poseka. Količina je bila strukturirana
na podlagi opisa sestojnega tipa, negovalne enote
ali obhoda sečne enote.
Pri ploskovnih ali enakomernih uničenjih gozda
(Jelovica) smo za ugotavljanje uničene lesne mase
uporabili inventurno metodo kombinacije DOF,
stalnih vzorčnih ploskev (SVP) ter evidence poseka
in tekočega prirastka med letom snemanja SVP
in časom ujme (Gartner et al 2007).
Revirni gozdarji so privarčevani čas učinkovito porabili za dogovarjanje z lastniki, izvajalci
pri trasiranjih potrebnih prometnic, evidencah,
obračunih subvencij. Posamično evidentiranje
drevja je nezanesljivo in v primerih ujm časovno
nemogoče. Uporaba statistično vrednotenih
vzorčenj (konzultacije z BF, gozdarski oddelek)
v homogenih drogovnjakih je dala zelo dobre
rezultate (sanacija snegoloma v drogovnjakih s
strojno sečnjo – Pokljuka 2007).

4.3 	Sanacija gozdov
Sanacija gozdnih ujm je v ožjem pomenu besede
proces odstranjevanja polomljenega, izruvanega,

Slika 3: Slika vetroloma na Jelovici leta 2006 (aerosnemanje, naročeno nekaj dni po ujmi) (Gartner et. al., 2007)
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ožganega ali s podlubniki naseljenega drevja.
Zaradi dolge proizvodne dobe gozdnih sestojev
(100 do 150 let) se skuša posek in pospravilo na
prizadetih površinah opraviti tako, da je v okviru
želja lastnika gozda in zakonskih omejitev finančni
izplen čim ugodnejši.
Hitro pospravilo uničenega drevja je zagotovilo za kar najboljšo mogočo sortimentacijo lesa,
preprečuje pa tudi prerazmnožitve podlubnikov,
ki sekundarno lahko povzročijo še večjo škodo,
kot jo je povzročila primarna ujma. V primeru
opožarjenih površin je suho drevje treba odstraniti, saj je ob ponovnem vžigu gorivo. (Sanacijski
načrt, 2006b)
Prioritete pri izdelavi prizadetih površin so
bile (Načrt, 2008 a,b):
– odpiranje cest,
– pospravilo lesa, kjer je potencialno ogroženo
premoženje ljudi,
– pospravilo lesa na erozijskih območjih, vodotokih in sestojih, kjer preti prerazmnožitev
podlubnikov,
– pospravilo, kjer so poudarjene ekološke in
socialne funkcije,
– drugo.
Ponekod je bilo treba pred začetkom pospravila
prizadetega drevja zgraditi in rekonstruirati vlake
ali celo odseke cest.
V veliki posesti in v predelih, kjer so se lastniki
gozdov odločili za sanacijo s skupnim izvajalcem,
so bili organizacija dela, izbor tehnologij in hitrost
pospravila načeloma dosti optimalnejši kot pri
individualnih, točkovnih pospravilih. Tudi številni gozdni posestniki, ki so sprva imeli namen
uničeno drevje posekati sami, so se po opozorilih
o nevarnosti dela pozneje v večini odločili za spe-

Slika 4: Geometrija narave in stroja
276

cializirane izvajalce. Ob sanaciji obravnavanih ujm
je pri uporabi klasičnih tehnologij nastalo tudi več.
hujših poškodb (celo nekaj smrtnih). Pospravilo
prizadetih sestojev najdlje traja v primerih, kjer so
bili prizadeti listavci in lastniki prizadetih gozdov
načrtujejo, da bodo drevje pospravili sami.
Strojna sečnja zagotavlja hitro, ergonomsko in
varno delo. Kjer dopuščajo posestne razmere, teren,
kjer so poškodbe ploskovne in kjer je prevladujoča
poškodovana smreka, je strojna sečnja zaželena.
V opisanih ujmah je bila po ocenah uporabljena
strojna sečnja kar za dve tretjini izdelanih posekanih količin. V času največje proizvodnje so
se pojavile tudi potrebe po začasnih skladiščih
hlodovine.
Zaradi povečanega obsega dela pri sanaciji ujm
je bilo s strani podjetij in samostojnih podjetnikov
nakupljene precej sodobne gozdarske opreme za
delo v gozdu, ki se je pri sanaciji že amortizirala.
Tudi število zaposlenih pri gozdarskih delih se je
povečalo. Velike koncentracije dela so povzročile
tudi številčnejše delovne selitve po Sloveniji iz
sosednjih tujih dežel.
Zaradi velikih količin hlodovine, ki jih v času
sanacije ujm nakladajo in vozijo s tovornjaki pa
tudi zaradi manipulacije dela na gozdnih cestah
so potrebni prilagojeni cestni režimi (enosmerne
ali za javni promet začasno zaprte ceste).
Na Krasu (požar) in na Jelovici (vetrolom) so
se v naslednjem letu po sanaciji prizadetih sestojev
ogolele površine zelo zakrasile. Na Jelovici je bil
dodatni vzrok izpiranja vodna ujma 18. 9. 2007, ko
je v 14 urah v Bohinju padlo okoli 300 mm dežja.
Poseben problem so bili poškodovani sestoji,
kjer je sanacija ekonomsko negativna. To je bilo
predvsem v primeru težavnih zaprtih predelov,

Presoja ukrepov pri sanacijah ujm 2006 –2008

371

Slika 5: V drogovnjakih
so sanacije snegolomov
časovno in.stroškovno zelo
neugodne.

zelo slabe sortimentne strukture ali tankega lesa,
ki ga je treba zaradi podlubnikov razrezati. Ko se
odločamo, kako napotimo lastnika, da konkretno
delovišče izdela, tehtamo med varstvenim vidikom
(imperativ), razpršenostjo poškodovanih dreves
in drugimi, splošno koristnimi funkcijami.
Za opravljena sanacijska dela smo lastnikom
gozdov obračunavali subvencije. Uslužbenci ZGS
smo lastnike gozdov natančno obveščali, do katerih
subvencij so upravičeni. Poseben poudarek smo
namenjali ukrepom preventivnega varstva, ki so
časovno zelo ozko omejeni. Poleg subvencij za
opravljena dela s bile na voljo tudi subvencije za
gradnjo prometnic in nakup sodobne tehnologije
(Program razvoja podeželja).
Ob sanaciji ujm so bile prometnice čezmerno
obremenjene, zato je treba po končanih delih
urediti manipulacijske prostore, odvodnjavanje in zgornje ustroje cest. Doslej je bil za take
namene različen vir financiranja. V primeru večjih
lastniških kompleksov so ceste uredili lastniki,
v primeru razdrobljene posesti pa so ponekod
pomagale občine ali pa so se uporabila sredstva
iz rednega vzdrževanja.

4.4 Revitalizacija
Je proces ponovne vzpostavitve poraslosti ogolelih površin z gozdnimi sestoji, ki opravljajo vse
potrebne funkcije. Ta faza je ponavadi veliko daljša
od sanacije v ožjem pomenu, je pa tudi strokovno

zahtevna. Če je bila faza samega izrednega dogodka
in poznejše sanacije še v soju žarometov, pa je
revitalizacija manj velikopotezna, postopnejša in
za laično javnost ponavadi nezanimiva. Revitalizacija je nujna, ker na ekstremnih rastiščih le gozd
omogoča optimalen razvoj tal. Največji nevarnosti
za revitalizacijo sta zakrasevanje in potencialna
erozija, ki lahko razgali tla do matične kamnine.
Tako je onemogočena nasemenitev rastlinskih
vrst, ki preprečujejo erozijo.
Najpomembnejša odločitev, ki jo moramo
sprejeti po sanaciji ujme, je, ali bomo golo površino pogozdili (posejali) ali pa naravno pomladili.
Umetna obnova je načeloma nujno potrebna samo
na problematičnih rastiščih pri sanaciji ujm in pri
pomanjkanju semenjakov ciljnih drevesnih vrst.
Zahteve javnosti so večkrat izrazito usmerjene
v umetno obnovo, saj je sajenje drevja za laike
najbolj naravovarstven ukrep.
Sanacijski načrti ZGS za leti 2006, 2008 so
opredelili pogoje, kje in v kakšni obliki je primerna
umetna obnova – sajenje ali setev, minimalna
ogolela površina za tak ukrep, gostota in oblika
sajenja, ki omogoča naravno vrast, rastiščem
prilagojen izbor sadik. Opredeljen je diferenciran
pristop glede na proizvodno sposobnost rastišč in
stopnjo uničenosti sestojev.
Prvi dve ogoleli površini (Jelovica in požar
Šumka) smo začeli umetno obnavljati leta 2008.
Predvideno je sajenje ali setev na 10 do 20 % najbolj ogrožene ogolele površine. Drugje računamo
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na naravne nasemenitve in sukcesijske stadije, v
primeru neugodnega spiranja pa se lahko površina
za umetno obnovo poveča.
Odločitve o spravilu uničenega drevja in umetni
obnovi so med seboj povezane. Stroka postavi
mejo, kje je mogoče ali nujno popolno spravilo
poškodovane lesne mase in kje je potrebno puščanje posameznih stoječih poškodovanih dreves ali
kupov poškodovanega lesa zaradi zagotavljanja
uspešnejše naravne obnove, pospeševanja ekoloških
funkcij ali prevelikih poškodb tal zaradi spravila.
Posebne zahteve je treba zapisati v odločbe. Žal se
je v primeru obravnavanih ujm zaradi preobilice
dela prevečkrat pozabilo na take strokovne napotke.
Tudi kjer so bila tovrstna navodila dana, se jih ni
spoštovalo zaradi preveč udeležencev v procesu
sanacije, zaradi hlastanja za lesom ali napačnega
vsebinskega razumevanja gozdnega reda.

5.	PRESOJA UČINKOVITOSTI
SANACIJE UJM V GOZDOVIH
5.1 	SWOT-analiza sanacije ujm
Izkušnje iz sanacije zadnjih ujm smo zbrali, analizirali in uvrstili v eno od oblikovanih skupin
metode SWOT. Izredne razmere, v katerih so
potekale sanacije ujm, so pripomogle k hitrejšemu
razvoju novih tehnologij, organizacijskih oblik ter
bolj izrazito pokazale na slabosti in nevarnosti
sanacij in nasploh gozdne proizvodnje.

5.2 	Začetna organizacija dela
V gozdovih so ujme ena od redkih priložnosti, da
smo gozdarji iskani in da je tudi s strani novinarjev
zaželeno, da se pojavimo v medijih. Utečeni sistem
poročanja se je izkazal za ustreznega.
ZGS je zaradi svoje stalne prisotnosti na terenu,
neprofitnosti, strokovnosti in dobre informiranosti
zelo dober povezovalni člen in koordinator kriznega štaba v primeru sanacije ujm. Drugi člani
kriznega štaba so še: lokalne skupnosti, zelo prizadeti veliki lastniki gozdov, nekaj večjih izvajalcev, ki
imajo v svoji ponudbi tudi komercialo, strokovne
službe in krajevno pristojni vodje ZGS.
Z lastniki gozdov, s katerimi je ZGS sodeloval
že pred ujmami, ni bilo večjih težav. Marsikje so
bili do uslužbencev ZGS nezaupljivi lastniki, ki
so se z javno gozdarsko službo srečali prvikrat.
Vzroka sta bila dva: prvi je bil zelo suvereno,
operativno svetovanje o poseku in spravilu (kar
se od javnih uslužbencev na splošno ne pričakuje)
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Drugi razlog je neuradna podoba uslužbencev
ZGS (lastni osebni avtomobili, neenotna oblačila). Uslužbenci ZGS imajo veliko temeljnih
podatkov, ki pripomorejo k učinkovitemu delu
(lega parcel, prometnic, lastniki in solastniki,
razpoložljiva tehnološka sredstva in izvajalci
gozdarskih del …).
Kot zelo uspešni so se izkazali sestanki med
lastniki gozdov, izvajalci, gozdarsko inšpekcijo,
lokalno skupnostjo in javno službo. Po eni strani
so bile na teh sestankih posredovane vse potrebne
informacije, med seboj so se soočili lastniki,
izvajalci in odkupovalci lesa. Tako se je preprečilo
pojav raznih dezinformacij in natolcevanj. Tudi
prizadeti lastniki gozdov, ki dotlej še niso imeli
gozdne proizvodnje, so prisluhnili vsem vpletenim in nemalokrat že takoj po sestanku sklenili
pogodbe o izvedbi sanacij.
Upravni postopki, dogovori in izvedba del so
bili najtežji na območjih z neurejenimi posestnimi
razmerami.
Razdrobljena gozdna posest, izgubljene meje,
dediščinski ali denacionalizacijski postopki ter
nezainteresirani lastniki so bili za potek sanacije
zelo moteči.
Ob obsežnih vetrolomih leta 2008 je ZGS
skupaj z MKGP v kratkem času pripravilo enotne
vsebine sanacijskih načrtov (besedilo, izračuni,
preglednice, kartni material).
Zelo veliko opravljenega dela, sanacijski načrti,
informacijske preglednice in prispevki v medijih
so dokaz, da smo gozdarji v prostoru prisotni
in sposobni v kratkem času organizacijsko in
izvedbeno obvladati velike katastrofe.

5.3 	Inventure
Naloga ZGS je strokovno in neodvisno ugotavljanje strukturiranih količin poškodovanega in
saniranega drevja glede na posamezne lastnike
in parcele.
Metode daljinskega pridobivanja podatkov,
inventurni podatki, podrobni načrti in vzorčenje so velika priložnost za gozdarsko stroko in
javno službo, da v primerih ujm pridobi količine
poškodovanega drevja na hitrejši, objektiven,
manj zamuden in nevaren način. Taka oblika
pridobivanja podatkov je bila v precejšnji meri
že v rabi pri sanaciji zadnjih ujm.
Pravočasno izdelani DOFI s slojem katastra
pomagajo tudi pri organizaciji dela, pripravi delovišč in dogovorih z lastniki.
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PREDNOSTI: S

SLABOSTI: W

• veliko EU tržišče delovne sile in sortimentov.
• široka izobrazba in strokovna znanja uslužbencev ZGS
• velika količina informacij o gozdovih in
lastnikih na ZGS
• možnost koriščenja subvencij
• tradicija dela z lastniki gozdov
• neprofitno delovanje.ZGS
• kognitiven pristop pri revitalizaciji

• slabo informirani deležniki z različnimi
interesi v procesu sanacije (nedeterminirano
delovno okolje)
• razdrobljena gozdna posest z neurejenimi
mejami in.nezainteresiranimi lastniki
• počasna odzivnost, veliko administracije
• slaba prepoznavnost. ZGS
• sistem pridobivanja soglasij
• premalo diferenciran sistem subvencioniranja
• pomanjkjivi podzakonski akti

PRILOŽNOSTI: O

NEVARNOSTI: T

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

krizni štab, ki ima povezovalno vlogo
poenotenje prioritet sanacije
zanimanje za povezovanje lastnikov
spoznavanje z novimi stroji in tehnologijami
ter subvencioniran nakup le-teh
dodatna zaposlitev in predelava manjvrednega
lesa
obveščanje javnosti in izobraževanje lastnikov
racionalna raba delovnih sredstev in delovne
sile
spodbujanje konkurenčnosti
optimiranje sistemov objektivnega racionalnega pridobivanja podatkov o saniranih
količinah
prisotnost v medijih
premislek o spremembi namembnosti nekaterih robnih površin

Leta 2008 je MKGP po zadnjih ujmah izbral
za hitro izvedbo in izvrednotenje aerosnemanj
potencialnega izvajalca in rezerviral denar ob
morebitnih prihodnjih ujmah.
Obračunavanje subvencij je za razliko od
kmetijstva (kjer dobijo sredstva za povzročeno
škodo) povezano z izvedbo sanacijskih del. Če
sanacija z obnovo traja nekaj let, so viri subvencij
predčasno ustavljeni, čeprav je potek sanacije
ustrezen. Zaradi narave dela v gozdarstvu je
treba sanacijska sredstva reprogramirati na daljše
časovno razdobje.
Leta 2008 je bilo ugotovljeno, da ni vseh
podzakonskih aktov, ki bi opredeljevali oceno
škode v gozdovih. Zato je v UL 12/2009 že izšel
posodobljen Pravilnik o podrobnejših merilih za
ocenjevanje škode v gozdovih. Glavna novost je

zelo nevarno delo
zakrasitev in erozija
siromašenje habitatov
prerazmnožitve sekundarnih škodljivcev
nezaupanje lastnikov gozdov
nekontrolirana izvedba del

dikcija, da mora ZGS po službeni dolžnosti pripraviti sanacijske načrte za nastale ujme. Vsebina
sanacijskega načrta je standardizirana.
Pregled škode za posamezne lastnike in parcele
pripravlja ZGS le na vlogo lastnika. Ti dokumenti služijo za delno oprostitev davka glede
na Zdoh.

5.4 	Sanacija gozdov
Zelo pomembno je poenotenje prioritet objektov
sanacije. Uvod v sanacijo ujm je odpiranje zaradi
poškodovanega drevja neprehodnih prometnic.
Kdo to dela in na čigave stroške, je prepuščeno
konkretni situaciji. Najbolje, da to naredijo
lastniki konkretnih poškodovanih gozdov ob
cestah. Če vsi tega ne storijo, je nujno treba
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organizirati presek zalomljenih delov cest tako,
da se lahko čim prej začne posek v poškodovanih
sestojih, ki gravitirajo na določeno cesto. Urediti je treba tudi formalno zavezo, da bodo po
končani sanaciji čezmerno obremenjene ceste v
prvotno stanje vzpostavili lastniki velikih količin
saniranega lesa.
Terenski gozdarji ZGS imajo široko strokovno
znanje in lahko dobro načrtujejo in svetujejo pri
trasiranju, poseku, spravilu, krojenju … Zaradi
odmaknjenosti od gozdne proizvodnje so slabše
poučeni o sodobnih strojnih kompozicijah in
učinkih le-teh. So pa sanacije ujm priložnost,
da se gozdarji v ZGS seznanijo tudi s takimi
tehnologijami.
Velike površine poškodovanih sestojev pomenijo velik zalogaj na področju učinkovite organizacije in optimizacije dela. Krizni štab mora tekoče
reševati težave pri pridobivanju zahtevnejše dokumentacije, optimalni gradnji potrebnih prometnic,
dogovore in pogodbe s problematičnimi ali zelo
prizadetimi lastniki, delovanje različnih strojev s
čim manj selitvami ter reden odvoz predvidenih
količin hlodovine.
Pristopi k sanaciji ujm v javni gozdarski
službi so bili povečini taki, da se je oblikoval
območni neformalni krizni štab, ki je organiziral, nadziral in prevzemal dela. Kjer so
bile sanacije ujm prepuščene ožjim delovnim
ekipam brez širših pristojnosti, je bil rezultat
bistveno slabši. Pomembna sta stalna prisotnost
na terenu in kreativno razmišljanje. Pri sanaciji
je bistvenega pomena medsebojno zaupanje in

sodelovanje med sicer formalno nepovezanimi
subjekti – lastniki lesa, izvajalci in javno gozdarsko službo.
Naloga ZGS je opredeliti in doseči spoštovanje omejitev, ki jih postavlja zakonodaja, in
sonaravni koncept gojenja gozdov. Izpolnjevanje
vseh zakonsko določenih nalog ter vzporedno še
nadziranje zahtevnejših delovišč je včasih težko
uresničljivo.
Gozdna proizvodnja je zelo zahtevno in nevarno
delo, sanacija ujm pa še prav posebno. Zato je
ob sanacijah, ko je časovni pritisk velik, delo pa
izjemno nevarno, priporočljivo, da čim več dela
opravijo za to usposobljeni izvajalci. ZGS in KGZ
priporočata, da se lastniki gozdov vsaj za potrebe
sanacije ujm združijo v združenja lastnikov
Komuniciranje z zastopniki je za javno službo
in izvajalce lažje in učinkovitejše. Je pa začasno
združenje tudi izkušnja za lastnike gozdov. V
primeru dobrega sodelovanja in zaupanja so
sanacije lahko temelj za dolgoročnejšo združitev.
Združenja z rednimi letnimi sečnjami bodo tudi
porok za bolj smelo odločanje gozdnih delavcev
za samostojno profesionalno pot. (Mertelj 2005,
Malovrh 2006, Medved 2006)
Pri zmogljivih strojih se kot velika nevarnost
lahko kaže špekulativno podiranje zdravega drevja,
ki je v dosegu stroja.
Največja nevarnost, ki preti pri preveč temeljiti
sanaciji velikopovršinskih ploskovnih ujm na plitvih tleh, je erozija, saj ima Slovenija na eni strani
velik delež krasa, na drugi pa mešanih erodibilnih
kamenin. Pogoje, časovne in krajevne omejitve

Slika 6: Eno leto po sanaciji
vetroloma na Jelovici je na
strminah nastala močna
zakrasitev.
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Slika 7: Za ujede primerni štrclji na vetrolomnih površinah na Jelovici

za izvedbo sanacije z različnimi tehnologijami
postavlja javna gozdarska služba.
Pri sanaciji zaradi ujm, ko je bilo treba pospraviti velike količine lesa, je bistveno, da smo del
Evropske unije. Prednosti sta dve: izvajalci s
sodobnimi strojnimi kompozicijami (predvsem
iz Avstrije) ter ogromno mednarodno tržišče, ki je
bilo do leta 2008 sposobno odkupiti ves les.
Pojavljajo se tudi potrebe po začasnih skladiščih
v gozdnem prostoru. Če gre za lubadarke, to ni
mogoče, v primeru nenapadenih sortimentov
pa je možno skladiščenje ob cestah do roka, ki
ga določa Pravilnik …, 1994 – sečišče mora biti
zaključeno in les odpeljan vsaj v dveh mesecih.
V primerih obsežnih ujm in nepredvidljivega
lesnega trga je nujno treba urediti začasna skladišča zunaj gozda. Taka skladišča morajo biti
urejena (sistem lovnih pasti, zaradi nevarnosti
napada lestvičarjev in modrenja je priporočljivo
vlaženje z vodo).
Količinsko je bilo subvencioniranje sanacije ujm
primerno, MKGP je sprostilo rezervna sredstva za
sanacije ujm iz leta 2008. Sistem subvencioniranja
bi bilo mogoče izboljšati, saj so nekateri lastniki
kljub ugodnemu finančnemu izplenu dobili še
subvencije, v drugačnih razmerah (tanek les,
neodprta območja) pa so imeli lastniki kljub
obračunanim subvencijam pri sanaciji še kar
precej izgube.

5.5	Revitalizacija
Načrtovanje in izvedba revitalizacije je zelo kompleksen strokovni proces. Upoštevati je treba: rastiščne
razmere, nepredvidljiv razvoj zakrasevanja in ero-

zije, optimalne mikrorastiščne razmere za naravno
pomlajevanje, potrebe živalske komponente gozda
po gnezdiščih in bivališčih, številčnost populacij
parkljarjev ter vidik cost-benefit.
Na večjih ogolelih površinah je nujno ohranjati vse posamično stoječe drevje, pa tudi redko
mrežo nekaj metrov visokih štrcljev debel. V
prvih letih na ogoleli površini redko stoječe
drevje zagotavlja vsaj minimalno senco in seme.
Štrclji so idealen prostor za ujede, ki se hranijo
s preveč razmnoženimi glodavci, ki sicer pojedo
velike količine semnja ali koreninic mladic. Kupi
manj kakovostnega tanjšega drevja ali otoki nepospravljenih listavcev (kalo) so zelo dobrodošli z
vidika protierozijskega delovanja, zagotavljanja
gnezdišč za kure, sposobnosti zadrževanja vlage
v tleh in kot ovira za prehodnost parkljarjev.
(Pravilnik o varstvu gozdov, Rammig at al, 2007,
Papež et al, 1997, Sanacijski načrt vetroloma na
Jelovici, 2006 a)
Revitalizacija velikih ogolelih površin je zagotovo področje dela, ki je bilo v Sloveniji doslej še
najmanj proučeno. Na tem področju so največ
naredili v specifičnih razmerah na Krasu, kjer se
stalno soočajo z večjimi pogorišči. Za optimalne
rešitve imamo čas, saj ravno v tej fazi sanacije ni
časovnih pritiskov pa tudi manevrski prostor za
korekcije je velik.
V primeru ujm, ki uničijo gozdno rastje na
večjih površinah, je potreben širši družbeni pogled
na situacijo. V primeru potrebe po površinah za
druge rabe je ujma idealna priložnost da se uničene
gozdne površine pregleda bolj neobremenjeno. Ob
upoštevanju strokovnih podlag in zakonodaje je
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mogoča tudi sprememba rabe. V okolici Črnivca
je bilo nekaj sprememb na območjih nekdanjih
pašnikov, ki so se zarasli z gozdom.

6	ZAKLJUČEK
V Sloveniji ima sanitarna sečnja v obliki sanacije
ujm vedno večji delež. Zaradi napovedanih podnebnih sprememb (Kajfež - Bogataj, 2007) lahko
pričakujemo, da se bo pojavnost ekstremnih
dogodkov še povečevala.
Gozdarska stroka mora imeti jasno začrtane
glavne smeri poteka sanacij ujm velikega obsega.
Analiza dogodkov sanacij ujm 2006–2008, napotki
za sanacijo prihodnjih ujm in aktivna vloga MKGP
so dobri temelji za prihodnje strokovno in ekonomsko še učinkovitejše postopke sanacij.
Fazo sanacije v ožjem pomenu (spravilo lesne
mase) smo opravili zelo dobro. Največji problem,
ki nas čaka na plitvih tleh z apneno podlago, je
zaustavitev zakrasevanja.
Strokovna in svetovalna vloga ZGS je nujna
od začetka do konca sanacije. Glavne naloge so:
ugotavljanje obsega in količin ujme, določanje
oblik in vsebin sanacije, usmerjanje poteka sanacij,
povezovanje vseh deležnikov, pomoč in svetovanje pri pridobivanju potrebne dokumentacije in
subvencij, načrtovanje optimalnih oblik obnov
ogolelih površin.
V zasebnih gozdovih izvedba gozdarskih del,
predvsem v primeru ujm, hitro prehaja v roke
specializiranih izvajalcev. Vzrok je vedno manjši
delež lastnikov gozdov, ki imajo znanje, orodje in
čas za izvedbo teh zahtevnih posekov.
Naloga gozdarske stroke in politike je, da v
čim krajšem času izvedeta take ukrepe, ki bodo
nevtralizirali slabosti in nevarnosti. Hkrati je
potrebna promocija dobrih izkušenj sanacije
obravnavanih ujm in dodatna dovršenost na
področjih prednosti ter priložnosti.
Širši politični pogoji bistveno vplivajo na optimalno izvedbo sanacij ujm. Za uspešne sanacije je
potrebno partnersko sodelovanje vseh deležnikov
v gozdarstvu.
V okolju EU sta proizvodnja in komerciala v
obravnavanem obdobju zelo dobro funkcionirali,
leta 2009 pa se razmere poslabšujejo.
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Okvirna analiza debelinske strukture izbranega drevja za
posek v gozdovih Slovenije v obdobju 1995-2008

Frame Analysis of the Diameter Structure of Trees Selected for Cutting in Slovenian
Forests in the Period 1995-2008
Živan Veselič*, Rok Pisek**
Izvleček
Veselič, Ž., Pisek, R.: Okvirna analiza debelinske strukture izbranega drevja za posek v gozdovih Slovenije v obdobju
1995-2008. Gozdarski vestnik, št. 5-6/2009. V slovenščini, cit. lit. 2.
V prispevku je na primeru 28 gozdnogospodarskih enot (GGE) z več kot 90 % državnih gozdov in 60 GGE z več kot
90 % zasebnih gozdov analizirana debelinska struktura izbranega drevja za posek v državnih in zasebnih gozdovih
v obdobju 1995-2008. Analizirane so bile tiste GGE, kjer so lesne zaloge ugotavljane izključno ali skoraj izključno
na stalnih vzorčnih ploskvah, zato so glede proizvodne sposobnosti rastišč in sestojnih razmer analizirani gozdovi
nekoliko nadpovprečni. Debelinska struktura za posek izbranega drevja je primerjana z debelinsko strukturo drevja
v gozdnih sestojih in z debelinsko strukturo modelnega gozda. Podatki o gozdnih sestojih temeljijo na meritvah
sestojev na stalnih vzorčnih ploskvah, podatki modelnega gozda pa na Halajevih tablicah (smreka: SI 100 = 30, gorska,
proizvodna raven 2, PSR 10,2 ter bukev: SI100 = 28, proizvodna raven 2, PSR 8,2), upoštevajoč dejansko razmerje
lesnih zalog iglavcev in listavcev, ki je v analiziranih gozdovih obeh lastništev povsem enako: 48,5 % : 51,5 %.
Ključne besede: posek, državni gozdovi, zasebni gozdovi, debelinska struktura, Slovenija.
Abstract:
Veselič, Ž., Pisek, R.: Frame Analysis of the Diameter Structure of the Trees Selected for Cutting in Slovenian Forests in
the Period 1995-2008. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), vol. 5-6/2009. In Slovenian, quot. lit. 2.
Basing on the example of 28 forest management units (FMU) comprising more than 90% state owned forests and of
60 FMU comprising more than 90% private forests, the article presents the analysis of the diameter structure of the
trees selected for cutting in the state and private forests in the period 1995-2008. We analyzed the FMUs where the
wood stocks were identified exclusively or almost exclusively on the constant sample planes; therefore, the analyzed
forests were to some extent above the average with regard to the production capabilities of the habitats and stand
conditions. The diameter structure of the trees selected for cutting is compared to the diameter structure of the
trees in the forest stands and with the diameter structure of the trees in the model forest. The data on the forest
stands are based on the stand measurements on the constant sample planes and the data on the model forest on
the Halaj tables (spruce: SI100 = 30, mountain spruce, production level 2, SP 10.2 and beech: SI100 = 28, production
level 2, SP 8.2). The actual ratio of coniferous and deciduous trees wood stock, which is completely equal in the
analyzed forests regardless of their ownership: 48.5 % : 51.5 %, was taken into account.
Key words: cutting, state owned forests, private forests, tree diameter structure, Slovenia.
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UVOD

Izbiro drevja za posek je mogoče obravnavati z
več vidikov, na primer z vidika:
– načina poseganja v gozdne sestoje,
– pogostnosti izbire drevja za posek,
– jakosti izbire drevja za posek,
– drevesne sestave izbranega drevja,
– debelinske strukture izbranega drevja.
S to študijo smo želeli proučiti debelinsko
strukturo za posek izbranih dreves v gozdovih
Slovenije. Po Zakonu o gozdovih drevesa za redni
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posek izbereta skupaj strokovni delavec ZGS,
največkrat revirni gozdar, in lastnik gozda. Bolj
v informacijo so prikazani tudi podatki o debelinski strukturi dreves, ki jih strokovni delavci
ZGS za posek določijo iz sanitarno-varstvenih
razlogov. V povezavi z namenom študije so bile
analizirane tudi nekatere značilnosti gozdnih
sestojev.
* Mag. Ž. V., univ. dipl. inž. gozd,
** R. P., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
GozdV 67 (2009) 5-6
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Izdelane analize so namenjene okvirnim strokovnim presojam izbire drevja za posek in puščajo
vse možnosti za kasnejša podrobnejša proučevanja
na tem področju.
Skladno s ciljem okvirne presoje smo si v
analizi dovolili nekatere približke. Temeljni približek je že v tem, da smo kot merilo primerjanih
debelinskih struktur uporabili kar srednje kubno
drevo. Celoviteje bi bilo primerjati debelinsko
strukturo za posek izbranih dreves in gozdnih
sestojev na podlagi porazdelitve števila dreves ali
volumnov po debelinskih stopnjah ali razredih.
To smo v internih analizah ZGS v preteklosti za
posamezna območja tudi že izvedli, za državne
gozdove Kočevske tudi pravkar in so rezultati
prikazani v odgovoru g. Jožetu Sterletu v tem
zvezku Gozdarskega vestnika. Te analize praviloma
kažejo normalni porazdelitvi precej podobno
porazdelitev volumna izbranih dreves po debelinskih stopnjah, kar kaže, da včasih slišani očitki
o izbranem drevju za posek, v katerem naj bi
prevladovalo na eni strani tanko in na drugi strani
preveč debelo drevje, torej niso upravičeni, morda
tudi ne čisto resni, za naše potrebe pa kaže, da je
uporaba srednjega kubnega drevesa za namene
obravnavanih (okvirnih) analiz ustrezna. Njegova
uporaba je v primerjavi z analizo porazdelitev
znatno poenostavila izračune primerjav in tudi
nazornost rezultata.
Približki so tudi v pogledu izbranih GGE,
kjer smo dopustili navzočnost nekaj odstotkov
drugega lastništva, in pri določitvi referenčnega
modelnega gozda, zgrajenega le iz smreke in bukve
in na rastiščih približno povprečne proizvodnosti
rastišč analiziranih gozdov.

2	METODOLOGIJA
Okvirno analizo debelinske strukture izbranega
drevja za posek v primerjavi s sestojnimi razmerami smo oprli predvsem na analizo srednjega
kubnega drevesa izbranega drevja za posek in
sestojev, ker je prek navedenega kazalca mogoče
povezati podatke o gozdnih sestojih in izbranem
drevju za posek z modelnimi oziroma tabličnimi
vrednostmi. Lahko bi uporabili tudi srednji premer
dreves, vendar smo se za srednje kubno drevo
odločili zaradi njegove linearne povezanosti z
volumenskimi vrednostmi.
GozdV 67 (2009) 5-6

Analize sestojnih razmer smo oprli predvsem
na podatke s stalnih vzorčnih ploskev, analize
izbranega drevja za posek pa na evidenčne podatke
ZGS o izbranem drevju za posek. Pri analiziranju
debelinske strukture izbranih dreves za posek smo
ločeno analizirali »gojitveno« izbiro, ki zajema
izbiro drevja za redni posek, brez drevja, ki ga
ob redni izbiri drevja izberemo zaradi njegove
oslabelosti zaradi znanih ali neznanih razlogov,
ter sanitarno-varstveno izbiro drevja za posek, v
katero smo vključili tudi izbiro oslabelega drevja
ob redni izbiri drevja za posek.
Kot modelne vrednosti smo vzeli vrednosti po
Halajevih tablicah, ki jih zaradi predpostavljenega
zmernega redčenja ocenjujemo kot primerne za
naše analize. Kaže vendarle opozoriti, da omenjene
tablice predpostavljajo zmerno nizko redčenje,
zato so modelne sestojne vrednosti lesne zaloge in
srednjega kubnega drevesa nekaj višje, kot bi bile
po modelu, ki bi bil prilagojen visokemu redčenju,
ki je zlasti pri negi listavcev še posebej značilno
za naše praktično delo z gozdnimi sestoji.
Ker zaradi procesa denacionalizacije podatke
o lastniški strukturi poseka za vse gozdove ne
moremo neoporečno povezovati s stanjem sestojev,
saj je prihajalo do večjih lastniških sprememb sredi
veljavnosti gozdnogospodarskih načrtov, smo se
odločili analizo opreti na GGE, katerih gozdovi
so skoraj v celoti (več kot 90 %) v državni lasti ali
skoraj v celoti (več kot 90 %) v zasebni lasti.
Ker smo analizo želeli opraviti na ravni GGE,
saj bi na oddelčni oziroma odsečni ravni postala
izjemno obsežna, ter se odločili pri analizi sestojev
opreti na podatke stalnih vzorčnih ploskev, so v
analizo vključene le tiste GGE, kjer so lesne zaloge
ugotovljene v celoti ali skoraj v celoti na stalnih
vzorčnih ploskvah. To je razlog, da so gozdovi,
ki smo jih vključili v študijo, glede proizvodne
sposobnosti nekoliko nadpovprečni. To sami
analizi presoje izbire drevja za posek celo koristi,
saj bi jo pomembnejši delež podatkov iz najmanj
produktivnih gozdov v določeni meri »otopil«.
Na podlagi opisanih meril smo v analizo
vključili 28 GGE s pretežno državnimi gozdovi,
s skupno površino 91.499 ha in 60 GGE s pretežno zasebnimi gozdovi, s skupno površino
302.473 ha.
Gozdove tvorijo gozdni sestoji različne drevesne sestave in na rastiščih različne proizvodne
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sposobnosti, tablice pa so izdelane za posamezno
drevesno vrsto in za rastišče določene proizvodne
sposobnosti, ki jo dosega dana drevesna vrsta.
Glede na dosedanje analize proizvodne sposobnosti slovenskih gozdov in dejstvo, da imamo
v našem primeru opravka z nekoliko nadpovprečnimi rastišči, smo kot referenčne tablične
vrednosti uporabili srednje vrednosti za smreko na
rastišču proizvodne sposobnosti 10,2 m3/ha (SI100
= 30, gorska, proizvodna raven 2) ter bukev na
rastišču proizvodne sposobnosti 8,2 m3/ha (SI100
= 28, proizvodna raven 2), ponderirane skladno z
razmerjem njunih lesnih zalog 48,5 % : 51,5 %, ki je
po naključju povsem enako za analizirane državne
in zasebne gozdove. Omenjeni zmesi prilagojene
tablične vrednosti smo izračunali tako, da smo pri
bukvi vse vrednosti pomnožili z 1,17, pri smreki
pa z 0,83 ter nato iz njih izračunali aritmetične
sredine. Omenjeni vrednosti smo izračunali tako,
da smo iz navedenih tablic za obe drevesni vrsti
za obdobje od 40 do 130 let sešteli lesne zaloge
tabličnih sestojev – predstavljajmo si, da imamo
modelna gozda vsake drevesne vrste, sestavljena
iz enakih površin različno starih sestojev (po
5-letnih starostnih stopnjah) – ter vrednosti lesne
zaloge vsakega od teh gozdov korigirali tako, da
je njuna lesna zaloga v razmerju 51,5 % bukve
in 48,5 % smreke. Naj za ilustracijo povemo še
drugače: izdelali smo delček nove donosne tablice,
in sicer za modelni gozd, ki ima na hektaru
površine 0,515 ha bukovega gozda in 0,485 ha
smrekovega gozda.
Kot je že razvidno iz omenjenega obdobja,
smo pri določitvi tabličnega modelnega stanja
sestojev upoštevali proizvodno razdobje 130 let,
ko bukov sestoj doseže srednji premer 37,9 cm,
smrekov pa 44,4 cm. Zaradi skupne analize obeh

drevesnih vrst smo se morali odločiti za enotno
proizvodno razdobje. Izbrano proizvodno razdobje
je razmeroma dolgo.

3	REZULTATI
3.1	Analiza stanja gozdnih sestojev
Za ponazoritev sestojnih razmer v analiziranih
pretežno državnih in zasebnih GGE smo izdelali
dva grafikona. Oba grafikona se na abscisni osi
začenjata s srednjim kubnim drevesom 0,3 m3/
ha, ker bi ob zastavljeni lestvici z 0,1 m3/ha zajeli
tudi povsem prazne stalne vzorčne ploskve, kar
bi preglednost in obravnavo otežilo tam, kjer za
našo razpravo ni bistveno.
Na grafikonu 1 je prikazano za modelni gozd
ter za državne in zasebne gozdove spreminjanje
povprečne lesne zaloge (m3/ha) v odvisnosti od
srednjega kubnega drevesa. Modelni gozd je
prikazan v dveh različicah – s predpostavljenim
umetnim obnavljanjem sestojev in s predpostavljenim naravnim obnavljanjem sestojev, kar je
našim razmeram bližje. Grafikon v bistvu kaže
zarast (polnost) gozdov pri določenem srednjem
kubnem drevesu sestoja. Sestoje v našem primeru
predstavljajo stalne vzorčne ploskve. Grafikon
kaže razmeroma veliko razliko med modelnim in
realnim stanjem gozdnih sestojev. Nekaj razlike
lahko pripišemo tudi modelu, saj Halajeve tablice
predpostavljajo zmerno nizko redčenje in so
navedene modelne vrednosti zato nekoliko višje,
kot bi bile, če bi bile izdelane za zmerno ali celo
intenzivnejše visoko redčenje. Del razlike je tudi
posledica v povprečju gotovo še vedno nekoliko
prenizkih tarif. Kljub navedenemu primerjava
razkrije »prazne celice« in preveč redke sestoje
v gozdovih. Na drugi strani beležimo v realnih

Preglednica 1: Glavni podatki o gozdnih sestojih, temelječih na meritvah stalnih vzorčnih ploskev, in o poseku
za analizirane GGE

Sestoji

Izbira drevja za posek
Srednje kubno drevo
Srednje
Lastništvo
Lesna
Letni prikubno Redna izbira za po- Sanitarno-varstvena
zaloga/ha rastek/ha
drevo
sek* 1995-2008
izbira** 1995-2008
ha
m3/ha
m3/ha
m3
m3
m3
Državni gozdovi
91.499
328
7,4
0,71
0,79
1,06
Zasebni gozdovi 302.473
268
6,4
0,51
0,79
0,70
Opomba: *Brez oslabelega drevja ob redni izbiri za posek.
** Z vključenim oslabelim drevjem ob redni izbiri za posek.
Površina
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Grafikon 1: Lesna zaloga izbranega modelnega gozda ter državnih in zasebnih gozdov v odvisnosti od srednjega
kubnega drevesa

gozdovih tudi sestoje (stalne vzorčne ploskve)
z neproduktivno velikimi srednjimi kubnimi
drevesi. Realno stanje gozdov seveda nikoli ne
bo idealno, zato je odstopanje realnega stanja
gozdov od idealnega razumljivo. Moramo si le
prizadevati, da ga še zmanjšamo.
Grafikon 2 kaže za modelni gozd bukve in
smreke ter za državne in zasebne gozdove analiziranih GGE deleže sestojev po razredih srednjega

kubnega drevesa. Grafikon kaže, da v zasebnih
gozdovih znatno primanjkuje sestojev z debelejšim drevjem, v državnih gozdovih pa je precej
gozdov s srednjim kubnim drevesom, ki presega
ali celo znatno presega srednje kubno drevo, ki
bi ga pričakovali glede na model gospodarskega
gozda. Pri istem srednjem kubnem drevesu vse do
razvojne stopnje gozdnih sestojev, ko se ti začnejo
oziroma bi se morali začeti obnavljati, ni bistvene

Grafikon 2: Delež sestojev po srednjih kubnih drevesih – modelno stanje ter stanje državnih in zasebnih gozdov

Preglednica 2: Glavni podatki modelnega gozda smreke in bukve

Srednje kubProizvodno Končna lesna
no drevo pri
razdobje
zaloga
130 letih
m3/ha

m3

711

1,879

130 let

Modelni gozd
Srednje kubno drevo
Bukev Smreka
Skupaj
3
3
m
m
m3
0,49

0,57

0,52

Odvzem dreves
Srednje kubno drevo*
Bukev Smreka Skupaj
m3
m3
m3
0,51

0,50

0,51

Opomba: * Upoštevan je tudi končni posek.
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razlike v lesni zalogi med zasebnimi in državnimi
gozdovi. Razlika v povprečni lesni zalogi med
državnimi in zasebnimi gozdovi torej ne izhaja iz
različne zarasti oziroma polnosti sestojev pri istem
srednjem kubnem drevesu, ampak iz manjšega
deleža sestojev z debelim drevjem v zasebnih
gozdovih. Ugotovitev je pravzaprav ugodna, saj
bi morebitna znatnejša razlika povprečne lesne
zaloge zasebnih gozdov tudi zaradi znatno nižje
povprečne zarasti še bolj zapletla iskanje poti do
izboljšanja stanja zasebnih gozdov. Med drugim
lahko tudi ugotovimo, da nedovoljene sečnje v
pretežnem razvojnem obdobju gozdnih sestojev
bistveno ne zmanjšujejo zarasti. Pri tem seveda
ne zahajamo v druge negativne posledice nedovoljenih sečenj za razvoj gozdnih sestojev in za
funkcije gozdov.

3.2	Debelinska struktura izbranega
drevja za posek
Dobro je poznano, da sta v obdobju redčenja
gozdnega sestoja in praviloma tudi ob posegih v
sestoj ob začetku njegovega obnavljanja, srednji
premer in srednje kubno drevo za posek izbranih
dreves bistveno manjša od srednjega kubnega
drevesa sestoja. Pogled v donosne tablice nam
pokaže, da naj bi znašal pri mlajših sestojih srednji
premer odvzetega drevja približno dve tretjini
in srednje kubno drevo odvzetega drevja slabo

polovico od analognih sestojnih vrednosti, pri
starejših sestojih pa naj bi znašal srednji premer
odvzetega drevja približno tri četrtine in srednje
kubno drevo odvzetega drevja dobro polovico od
analognih sestojnih vrednosti. Ob prvem obnovitvenem posegu v gozdni sestoj sta vrednosti
obeh kazalcev praviloma gotovo še manjši v
primerjavi z njunima sestojnima vrednostima,
ker sestoj praviloma najprej svetlimo s posekom
najmanj vrednega podstojnega drevja (drugače
ravnamo samo pri znatno prepozno zastavljenih
pomladitvah, ko s prioritetno izbiro najdebelejših
dreves »rešujemo« njihovo vrednost), v nadaljevanju obnavljanja sestoja pa sta srednji premer
in srednje kubno drevo za posek izbranih dreves
približno enakih vrednosti kot sta vrednosti obeh
kazalcev za drevje v sestoju; ob končnem poseku
sta seveda povsem enakih vrednosti.
Iz rezultatov meritev sestojev na stalnih vzorčnih ploskvah smo izračunali srednje kubno drevo
analiziranih državnih in zasebnih gozdov ter
izračunali srednja kubna drevesa izbranega drevja
za posek za vsa leta v obdobju 1995-2008.
Zaradi 10-letnega obdobja veljavnosti gozdnogospodarskih načrtov GGE so podatki o gozdnih
sestojih v povprečju stari 5 let. Na grafikonih 3
in 4 sta zato vrednosti srednjih kubnih dreves
sestojev prikazani na sredini preteklega 10-letnega
obdobja, torej pri letu 2003.

Grafikon 3: Srednja kubna drevesa za redni posek izbranega drevja v državnih gozdovih v obdobju 1995-2008,
brez izbranega oslabelega drevja
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Grafikon 4: Srednja kubna drevesa za redni posek izbranega drevja v ZASEBNIH gozdovih v obdobju 1995-2008,
brez izbranega oslabelega drevja

Preglednica 3: Srednja kubna drevesa modelnih sestojev in modelnega odvzetega drevja

Sestoji
Odvzeto drevje
Odvzeto drevje / sestoj

- m3
- m3
-%

Smreka
m3
0,57
0,50
88

Srednje kubno drevo dreves, izbranih za redni
posek (brez oslabelega drevja) pa smo izračunali
za vseh 14 let. Za našo razpravo so pomembni
zlasti podatki o srednjih kubnih drevesih iz redne
izbire za posek. Krivulja za sanitarno-varstveni
posek je dodana bolj kot informacija.
Iz preglednice 1 in grafikona 3 je razvidno,
da je v državnih gozdovih srednje kubno drevo
dreves, ki so bila za posek izbrana v okviru redne
izbire drevja za posek (brez oslabelega drevja),
za 12 % večje od srednjega kubnega premera
gozdnih sestojev.
Grafikon 4: Srednja kubna drevesa za redni
posek izbranega drevja v ZASEBNIH gozdovih
v obdobju 1995-2008, brez izbranega oslabelega
drevja
Iz preglednice 1 in grafikona 4 je razvidno,
da je v zasebnih gozdovih srednje kubno drevo
dreves, ki so bila za posek izbrana v okviru redne
izbire drevja za posek (brez oslabelega drevja),
za 56 % večje od srednjega kubnega premera
gozdnih sestojev.
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Bukev
m3
0,49
0,51
104

Skupaj
m3
0,52
0,51
98

Ugotovljene vrednosti smo primerjali z vrednostmi za naš modelni gozd.
Upoštevajoč niz različno starih modelnih sestojev v našem modelnem gozdu in odvzeto drevje
s srednjim premerom vsaj 11 cm, smo izračunali
vrednosti srednjih kubnih dreves modelnega
gozda in modelnega odvzetega drevja, kot jih
kaže preglednica 3. Pri odvzemu je bil seveda
upoštevan tudi končni posek.
Na podlagi že zapisane ugotovitve, da je v
državnih gozdovih srednje kubno drevo tistih
dreves, ki jih v okviru redne izbire drevja za
posek izberemo po gojitvenih načelih (ne zaradi
njihove oslabelosti zaradi katerega koli razloga)
za 12 % večje od srednjega kubnega premera
gozdnih sestojev, lahko zaključimo, da je za 14
% večje, kot ga kaže model. Glede na strukturo
gozdnih sestojev v državnih gozdovih, kjer je
precej sestojev s prestarim drevjem, je navedeno
odstopanje nedvomno utemeljeno. V območjih,
kjer je delež sestojev s prestarim drevjem velik, je
gotovo preseganje še večje in prav je tako.
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Grafikon 5: Deleži sanitarno-varstvenega poseka, skupaj z oslabelim drevjem, ki je bilo posekano v okviru rednih
sečenj, v državnih in zasebnih gozdovih v obdobju 1995-2008

Na podlagi ugotovitve, da je v zasebnih gozdovih srednje kubno drevo za posek izbranih
dreves za 56 % večje od srednjega kubnega drevesa
gozdnih sestojev, lahko zaključimo, da je za 58 %
večje, kot ga kaže model. Razlog je seveda v tem,
da se lastniki gozdov pogosto izogibajo poseku
tistega drevja, od katerega v danih okoliščinah
ne bodo imeli pozitivnega ekonomskega učinka.
Največkrat se drevja, ki ga lastnik nima namena
posekati, niti ne označi.
V informacijo navajamo v grafikonu 5 deleže
sanitarno-varstvenega poseka (skupaj z oslabelim drevjem, ki je bilo posekano v okviru
rednih sečenj) v državnih in zasebnih gozdovih
v obdobju 1995-2008. Srednja kubna drevesa iz
sanitarno-varstvenega poseka so po letih prikazana
v grafikonih 3 in 4.
Naj na tem mestu pojasnimo tudi ugotovljeno razliko v odnosu srednjega kubnega
drevesa dreves, izbranih v okviru redne izbire
drevja za posek (brez oslabelega drevja ob redni
izbiri drevja za posek) in srednjim kubnim
drevesom dreves iz sanitarno-varstvene izbire
drevja (skupaj z oslabelim drevjem ob redni
izbiri drevja za posek) med državnimi in
zasebnimi gozdovi (preglednica 1). V zasebnih gozdovih je bilo v analiziranem obdobju
1995-2008 srednje kubno drevo iz sanitarnovarstvene izbire drevja za posek za 11 % manjše
od srednjega kubnega drevesa iz redne izbire
290

drevja za posek, v državnih gozdovih pa za
34 % večje.
Naj takoj poudarimo, da na prvi pogled
nerazumljiva razlika med gozdovi obeh oblik
lastništev ni posledica različne obravnave gozdov
obeh lastništev pri sanitarno-varstveni izbiri
drevja za posek, ampak posledica že prikazanih
in pojasnjenih razlik v debelinski strukturi dreves,
izbranih ob redni izbiri drevja za posek, in delno
posledica naravnih razlogov. Naj pojasnimo.
Nedvomno drži, da abiotski in biotski dejavniki,
ki poškodujejo gozdove, pri izbiri dreves ne
delajo razlik med gozdovi obeh lastništev – v
odnosu do gozdnih sestojev, na katere delujejo.
V tem pogledu lahko ugotovimo, da je v gozdovih obeh oblik lastništev srednje kubno drevo
iz sanitarno-varstvene izbire drevja za posek
preseglo srednje kubno drevo gozdov, in sicer v
zasebnih gozdovih za 37 %, v državnih gozdovih
pa za 49 %. Razlika med obema vrednostima je
sorazmerno majhna in jo lahko pojasni večja
poškodovanost zasebnih gozdov v zimskih ujmah
v prvem delu analiziranega obdobja, ko so bili
zasebni gozdovi poškodovani v znatno večji meri,
žled in sneg pa poškodujeta predvsem sestoje s
tanjšim drevjem.
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4	ZAKLJUČEK
Na primeru 28 GGE (91.499 ha) s skoraj samo
državnimi gozdovi in 60 GGE (302.473 ha) s
skoraj samo zasebnimi gozdovi smo za obdobje
1995-2008 izvedli za državne in zasebne gozdove
primerjavo med srednjim kubnim drevesom za
posek izbranih dreves in srednjim kubnim drevesom gozdnih sestojev ter rezultate primerjali
z vrednostmi iz modelnega gozda. V povezavi z
namenom študije smo analizirali tudi nekatere
značilnosti gozdnih sestojev državnih in zasebnih
gozdov ter jih primerjali z vrednostmi modelnega
gozda.
Do razvojne stopnje gozdnih sestojev, ko se
ti začnejo oziroma bi se morali začeti obnavljati,
pri istem srednjem kubnem drevesu ni bistvene
razlike v lesni zalogi med zasebnimi in državnimi
gozdovi. Razlika v povprečni lesni zalogi med
državnimi in zasebnimi gozdovi torej ne izhaja
iz različne zarasti oziroma polnosti sestojev
pri istem srednjem kubnem drevesu, ampak iz
manjšega deleža sestojev z debelim drevjem v
zasebnih gozdovih. Ugotovitev je ugodna, saj bi
morebitna znatnejša razlika v povprečni lesni
zalogi med državnimi in zasebnimi gozdovi pri
istem kubnem drevesu še bolj zapletla iskanje
poti do izboljšanja stanja zasebnih gozdov. Med
drugim lahko tudi ugotovimo, da nedovoljene
sečnje v pretežnem razvojnem obdobju gozdnih
sestojev bistveno ne zmanjšujejo zarasti. Pri tem
seveda ne zahajamo v druge negativne posledice
nedovoljenih sečenj za razvoj gozdnih sestojev in
za funkcije gozdov.
V državnih gozdovih je ne le lokalno ampak
tudi v skupnem nekoliko preveč sestojev z zelo
debelim drevjem, v zasebnih gozdovih pa je sestojev z debelim drevjem znatno premalo.
Srednje kubno drevo pri redni izbiri drevja za
posek izbranih dreves (brez drevja, ki je oslabelo
zaradi različnih razlogov in ga za posek označimo
ob redni izbiri drevja za posek) je v državnih

GozdV 67 (2009) 5-6

gozdovih v povprečju za 12 % večje, v zasebnih
gozdovih pa za 56 % večje od srednjega kubnega
drevesa gozdnih sestojev oziroma v državnih
gozdovih za 14 % in v zasebnih gozdovih za
58 % večje od modelnega razmerja med srednjim kubnim drevesom in modelnim gozdom.
Glede na debelinsko strukturo gozdnih sestojev
v državnih gozdovih, ocenjujemo razmerje med
srednjima kubnima drevesoma za posek izbranih dreves in gozdnih sestojev, ki ponazarja
odnos med debelinskima strukturama izbranih
dreves oziroma sestojev, kot povsem ustrezno, v
zasebnih gozdovih pa je razmerje med srednjima
kubnima drevesoma za posek izbranih dreves in
gozdnih sestojev oziroma njunima debelinskima
strukturama po pričakovanju neustrezno in je
posledica tega, da se lahko lastnik gozda z vidika
ekonomičnosti pač zelo selektivno, od drevesa do
drevesa, odloči, katero izbrano drevo bo posekal
in katero ne. Drevesa, za katera že v naprej pove,
da jih ne bo posekal, revirni gozdar navadno niti
ne označi za posek.
Bolj v informacijo smo analizirali tudi debelinsko strukturo dreves iz sanitarno-varstvene
izbire drevja za posek. Srednje kubno drevo iz
sanitarno-varstvene izbire drevja za posek je
v gozdovih obeh analiziranih oblik lastništva
preseglo srednje kubno drevo gozdov, in sicer v
zasebnih gozdovih za 37 %, v državnih gozdovih
pa za 49 %. Razlika med obema vrednostima je
sorazmerno majhna in jo lahko pojasni večja
poškodovanost zasebnih gozdov v zimskih ujmah
v prvem delu analiziranega obdobja, ko so bili
zasebni gozdovi poškodovani v znatno večji meri,
žled in sneg pa poškodujeta predvsem sestoje s
tanjšim drevjem.
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1

Uvod

V prispevku skušamo predstaviti le tiste dogodke
na področju razvoja tehnologije pridobivanja lesa in
njegove primarne predelave v zgodovini snežniških
gozdov, ki so se pojavili v razvoju kot zgodovinska
nujnost in so bistveno spremenili način gospodarjenja z gozdovi. V zgodovino smo posegli nekoliko
dlje kot sto let nazaj, ker menimo, da je mejnik, ki je
pomemben za zdajšnje stanje snežniških gozdov, leto
1853, ko je snežniško gospostvo prešlo v last rodbine
Shönburg. Nekoliko več pozornosti smo namenili
tistim dogodkom, ki sicer niso širše znani.

2	Prvi »gozdni proizvodi«
„V Starih urbarjih in arhivih so navedeni kot
glavni gozdni proizvodi bukov žir in lov na
polhe. Potem ko lepe, visokokrošnjate stare
bukve kažejo bolezenske znake in jih navrtajo
bukove gobe, pridejo nabiralci gob in naberejo
tretji glavni gozdni proizvod - kresilne gobe.
Končno pepelarne še posebno rade požgejo bukev
in povzročijo njen pogreb, da bi iz pepela proizvajali najboljšo ilirsko pepeliko, ki hkrati postane
četrti najpomembnejši gozdni proizvod.“ Tako v
svojih spominih, zapisanih v zapiskih Snežnik
in Shönburški vladarji, opisuje gospodarsko
vrednost snežniškega gospostva in bukovega
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lesa v davnih časih nadgozdar in upravitelj
posestva v obdobju vladavine rodbine Shönburg,
Henrik Shollmayer - Lichtenberg (Schöllmayer
– Lichtenberg, 1998). Nekaj prihodkov je bilo
še od minimalnih odškodnin, ki so jih kmetje
plačevali za odvzem jelovega lesa, krčenje gozdov
za travnike in gozdno pašo. „Veliki gozd“, kot
so domačini imenovali gozdove snežniškega
gospostva, je bil vreden le toliko, kolikor ga je
bilo mogoče gospodarsko izkoriščati. Zato tudi
ni čudno, da je sorazmerno pogosto menjaval
lastnike.
Šele po letu 1853, ko je gospostvo na dražbi
prešlo v last družine Shönburg, so se za njegov
razvoj začeli boljši časi. Ko je posestvo leta 1860
prevzel princ Georg, ki mu je bilo ob nakupu
tudi namenjeno, so bile odprave servitutov šele
v začetni fazi. Edini revir, ki je bil servitutov
delno prost in je zaradi bližine morja in Reke tudi
prinašal lesne prihodke, je bil revir Klana (zdajšnje Gomance). Omenili smo že, da so v drugih
revirjih les iglavcev jemali servitutni upravičenci,
gospostvu pa so ostali velikopovršinski bukovi
gozdovi, katerih les ni bil dosti vreden. Zato je
* P. J. univ. dipl. inž. gozd. Gozdno gospodarstvo Postojna,
Vojkova 9, 6230 Postojna
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bila prva naloga najti pot za ustrezno vrednotenje
bukovega lesa.
Tako so že leta 1873 začeli postavljati tovarno,
v kateri bi s pomočjo suhe destilacije bolje ovrednotili bukov les. Produkti suhe destilacije, oglje,
katran, in dragoceni lesni cvet (lesni kis, apno,
metilni alkohol), so bili zelo iskani. Za lokacijo
tovarne so zaradi zaprtosti gozdov s cestami in
racionalizacije pri prevozu težkega bukovega lesa
izbrali Leskovo dolino, čeprav pomanjkanje vode
ni bilo v prid taki odločitvi. Tudi z izbiro tehnologije dunajskega kemika barona Reichenbacha
niso imeli srečne roke. Prvo Reichenbachovo
peč za destilacijo oglja so zaradi neustreznosti
odstranili že čez dobra tri leta, leta 1877. Zamenjali
so jo z ležečo železno retortno pečjo nemškega
proizvajalca, ki pa tudi ni ustrezala potrebam, saj
je žal prinašala premajhne dobičke na izdelek. Po
petnajstih mesecih so jo dali v temeljit remont.
Zaradi slabega povpraševanja po oglju in padcu
cen ocetne kisline pa so leta 1879 do nadaljnjega
ustavili obratovanje tovarne. Že naslednje leto
je tovarno od gospostva vzela v zakup v Lyonu
ustanovljena delniška družba z imenom Societé
forestiere&industrielle de Leskova dolina. Francozi so v tovarno veliko vložili, zgradili so nove
stavbe, vse predelali, zavrgli staro peč in postavili
novo premično francosko retorto. Bukov les za
destilacijske proizvode so kupovali od snežniškega
gospostva. Kljub številnim poskusom, menjavam
vodstev in še eni dokapitalizaciji tudi Francozom
ni uspelo. Vztrajali so do leta 1888, ko je firma
propadla, ves inventar pa je pripadel gospostvu
Snežnik. O aktualnosti destilacijskih proizvodov v
tistem času priča še en poskus ponovnega zagona
proizvodnje, takrat z italijansko firmo na Marofu
leta 1894, ki je tudi propadel. Kljub za tiste čase
sodobni tehnologiji in tržno zanimivim proizvodom projekt ni nikoli uspel. Mogoče je njegovim
snovalcem manjkalo le nekoliko sreče.

3	Po odpravi servitutov
začnejo odpirati gozdove s
cestami
Snežniški gozdovi so bili že od davnih časov
prepredeni s številnimi tovornimi potmi in
stezami, cest pa ni bilo. Lastniki Snežnika v
ceste, ki bi omogočale transport težkega lesa,
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niso vlagali, saj bi s tem pridobili le servitutni
upravičenci.
Šele v desetletju po letu 1860, ko je zemljiška odveza že naredila korak naprej in so bila
vzhodna pobočja Snežnika prosta servituov, je
princ Gregor dovolil tamkajšnje predele odpreti s
cestami. Tako so začeli graditi ceste proti Leskovi
dolini in Bičkim lazom. Za tem so gradili še
druge ceste. Leta 1872 je bil za vodjo posestva
postavljen višji gozdar Obereigner, ki je najprej
do konca izpeljal odpravo servitutov še na pivški
strani posestva. Tako je bila posest pripravljena za
urejeno gospodarjenje. Hkrati je začel po lastnih
načrtih intenzivno odpirati gozdove z gozdnimi
cestami (Schöllmayer – Lichtenberg, 1998). Do
leta 1914, ko je nadaljnjo izgradnjo prekinila prva
svetovna vojna, so zgradili cestno omrežje z več kot
200 kilometri cest, ki so še vedno glavno cestno
omrežje na območju snežniškega posestva. Veliko
so vlagali tudi v pogozdovanje, nego gozdnih kultur,
z intenzivnim gojenjem gozdov pa so načrtno
povečevali delež jelovih sestojev in skupne lesne
zaloge, ki je postopno obetala večje donose.
Zaradi večjega poseka iglavcev je nastala
potreba po gradnji parne žage. Leta 1906 so bili
narejeni načrti in predračun za postavitev žage v
Leskovi dolini, vendar so se zaradi pomanjkanja
vode, slabih izkušenj s tovarno za suho destilacijo
in vse boljše odprtosti gozdov odločili za gradnjo
v dolini, na Marofu. Na kraju, kjer je že stala stara
žaga, so leta 1913 zgradili novo, sodobno. Stroje
in opremo je dobavila firma Esterer iz Altöttinga,
ki je bila takrat in je še vedno ena vodilnih proizvajalk žagarske tehnologije v svetu. Žago so najprej
dali v zakup italijanski firmi iz Vidma, s katero
so imeli desetletno pogodbo o prodaji lesa. Po
začetku prve svetovne vojne pa so v lastni režiji
začeli delati za avstrijsko vojsko. Ob koncu vojne
so obrat še razširili. Žagarska dejavnost se je na
omenjeni lokaciji brez večjih prekinitev ohranila
vse do danes.
V obdobju med obema vojnama je bilo posestvo
razdeljeno med dve državi, pomembnih dogodkov
za razvoj posestva in tehnologije izkoriščanja
gozdov pa ni bilo. Predvsem italijanska vojska je
zgradila nekaj novih cest za potrebe oskrbe svojih
obmejnih postojank.
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4

V začetku šestdesetih
let se začne nova doba
pridobivanja lesa

Naslednji pomemben mejnik v razvoju tehnologije pridobivanja lesa je šele uvedba motornih
žag v začetku šestdesetih let dvajsetega stoletja.
Prve motorne enoročne žage so bile nabavljene
leta 1960 in so v družbenih gozdovih do leta
1964 popolnoma zamenjale ročne žage. Uvedba
je pomenila revolucionarno racionalizacijo in
z razvojem tudi humanizacijo dela sekačev.
Novost se je uveljavila bliskovito, saj cena lesa
ni več poravnala stroškov ročnega dela. Od
nabave prve enoročne motorne žage, leta 1960,
do trenutka, ko je bil celoten etat posekan ter
les obdelan z motornimi žagami, je minilo le
pet let.
Še pomembnejšo tehnološko spremembo je
pomenila uvedba mehaniziranega spravila lesa s
traktorji, saj je terjala izgradnjo mreže traktorskih
vlak. Tako so že leta 1960 začeli spravljati les z
dvema fergusonoma Fe-35, standardni tip, leta
1962 pa so jih kupili še šest. Idejni vodja je bil
Amer Krivec, pozneje profesor na Gozdarskem
oddelku Biotehniške fakultete. Že po slabem letu
dela (junij 1961) sta bila pripravljena predstavitev
in posvetovanje o mehanizaciji v izkoriščanju
gozdov. Na predstavitvi na Gozdnem obratu
Ilirska Bistrica je bilo prikazano delo s traktorji
z naslednjimi priključki:
– preproste sanke za vlačenje drv, narejene v
lastni delavnici,
– sankalna plošča s kobilico,
– nosilni drog,
– polovične gosenice.
O velikem zanimanju za rezultate kaže že čez
eno leto (junij 1962) organizirano Zvezno posvetovanje, ki se ga je udeležilo 150 strokovnjakov iz
61 podjetij iz vse Jugoslavije.
Postojna je bila prva v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji, ki je začela sistematično uvajati traktorje
kolesnike za spravilo lesa. Postala je poskusni
center tovarne IMT iz Beograda za višinske predele Jugoslavije.
Mehanizacija spravila lesa se je postopno širila;
na Mašunu se je maja 1962 za gozdarske traktoriste
usposabljalo 10 tečajnikov iz vse Slovenije.
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Do leta 1964 so bili traktorji opremljeni z
vlečnim drogom, po tem letu in do konca leta
1969 pa z jarmom. Ves les do traktorske vlake
so morali spraviti furmani. Po letu 1969 so bili
nabavljeni močnejši traktorji (IMT 558), ki so bili
opremljeni z vitli, tako da so les lahko spravljali
od panja in ga vlačili do kamionske ceste. Kot vse
novosti so tudi te na eni strani spremljali odpori,
pomisleki, na drugi pa navdušenje.
V začetku sedemdesetih let je bilo s traktorji
od panja do ceste spravljeno le 20 % posekanega
lesa, saj gozdovi niso bili odprti z vlakami.
Nato sta sledili intenzivna gradnja traktorskih
vlak in gostitev cestnega omrežja, vendar je šele
strojna izgradnja traktorskih vlak z buldožerji v
drugi polovici sedemdesetih let prinesla hitrejši
napredek. Spet smo se srečevali z odpori in
težavami (del strokovnega kadra je temu nasprotoval, škoda je pogosto nastala tudi zaradi slabe
usposobljenosti strojnikov za delo v popolnoma drugačnih razmerah, kot so delali dotlej),
postopno so se razmere urejale in delo je steklo.
V letih od 1976 do 1979 je bilo na postojnskem
gozdnogospodarskem območju zgrajenih 2.134
km vlak ali vsako leto več kot 500 km. Konec
desetletja je bilo spravilo povsem mehanizirano.
Mrežo traktorskih vlak, sicer bolj kozmetično,
dopolnjujemo še zdaj.
Prirejenim kmetijskim traktorjem se postopno
priključijo pravi gozdarski traktorji, v vseh pogledih prirejeni za delo v gozdovih. Tudi to novost
spremljajo pomisleki, vendar se ob primerni pripravi dela in ustrezni organizaciji dobro vključijo
v delo v gozdni proizvodnji.

5

Tudi v snežniške gozdove
prihajajo nove tehnologije
pri pridobivanju lesa

Pri nas so desetletji do konca dvajsetega stoletja
gozdarstvo na žalost bolj zaznamovale družbenopolitične kot tehnološke spremembe. V
omenjenem obdobju nam je evropska gozdarska
konkurenca z dolgimi koraki pobegnila po klancu
navzgor in po našem skromnem mnenju ne samo
na tehnološkem področju.
Zadnji pomemben mejnik v razvoju gozdarske
tehnologije je uvedba strojne sečnje, ki smo jo
v snežniške gozdove pripeljali leta 2004. Kljub
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deljenim mnenjem, kot vsakič, ko so nastale
velike tehnološke spremembe, je stroka na koncu
ugotovila, da razvoju ni mogoče kljubovati.
Bili smo prvi, ki smo strojno sečnjo uporabili
v naravnih mešanih jelovo-bukovih sestojih.
Z izborom ustreznih strojev in kombinacijo
ročnega podiranja ter strojne izdelave in krojenja pri debelih drevesih in na pomlajenih
površinah smo hitro dosegli zelo zadovoljive
rezultate. Že v prvem letu smo v snežniških in
javorniških gozdovih strojno posekali in spravili
okoli 20.000 m3 lesa, približno 10.000 m3 pa še
zunaj območja.
Kljub obetavnim začetkom pa smo po nekaj
letih, kot kaže, spet na začetku. Ugotovili smo,
da so poškodbe na sestoju in tleh sprejemljive
in v glavnem manjše kot pri klasičnem delu, da
terenskih omejitev za strojno sečnjo skoraj ni, so
pa sestojne. Stroj ni najprimernejši pri ekstremno
debelem drevju in v sestojih, kjer prevladujejo
listavci. S spravilom vej in vrhačev ter mletjem
v zelene sekance smo rešili tudi, samo za našo
domovino značilen birokratski problem gozdnega
reda po strojni sečnji. Kot da bi v petih letih
posekali vsa, za strojno sečnjo primerna drevesa v
snežniško-javorniških gozdovih. Za strojni posek
leta 2009 delavci Zavoda za gozdove Slovenije
niso našli niti enega samega delovišča.
V zadnjih letih smo s stroji sanirali velike
površine gozdov, uničenih zaradi požarov in vremenskih ujm (Košir, Jež, 2008). Delo smo opravili
hitro, varno brez poškodb in smrtnih žrtev in tako
uspešno preprečili širjenje raznih škodljivcev,
ki bi nujno sledile klasičnemu načinu sečnje in
spravila. Širna stroka se je trepljala po prsih in si
pripenjala medalje za bliskovito ukrepanje in v
rekordnem času opravljene sanacije, hkrati pa sta
se med gozdarje in v gozdove ponovno zavlekla
spokojni mir in tišina, ki naj ju nihče ne moti, še
najmanj pa nekdo, ki želi v gozd pripeljati „strojne
zmaje“. Ti namreč prehitro pokažejo ekstenzivnost
našega početja.
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Brez zadostne količine dela za stroje v rednih
deloviščih le-teh ne bomo imeli tudi takrat, ko jih
bomo nujno potrebovali za sanacije po ujmah.

6	Zaključek
Vse velike tehnološke spremembe v človeški
zgodovini so se v praksi uveljavile takrat, ko so
bile izčrpane možnosti starih načinov dela. Vsako
novost spremlja tudi odpor, kar še toliko bolj velja,
če se uvaja v gozdove, ki so pod budnim očesom ne
samo stroke, ampak tudi javnosti. Zato je nujno, da
so nove tehnologije temeljito pripravljene in da se
hkrati z njihovem uvajanjem z njimi seznanja in
nanje pripravlja tudi javnost. Vedno so s seboj prinesle nov, hitrejši ritem življenja, dela in odločanja,
ki je pregovorni gozdarski konzervativnosti včasih
tuj. Toda kot vidimo, jih je v zgodovini napredno
razmišljujoč del stroke vedno pravočasno sprejel
in si tako zagotovil nesmrtno mesto v njej. O
pravilnosti odločitev in uporabi pravih tehnologij
in tehnik dela mogoče najbolj pričata zdravstveno
stanje in kondicija snežniških gozdov, na katere
smo tako ponosni in jih tako radi kažemo domači
javnosti in tujim strokovnjakom.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Gozd za trajnost bivanja
TEDEN GOZDOV 2009
Tednu gozdov je letos prvič namenil
pozornost predsednik Republike
Slovenije.
Tradicionalni Teden gozdov je bil letos od 25.
do 31. maja. Tema letošnjega Tedna gozdov je
obravnavala gozd kot vir energije v najširšem
pomenu, kar je poudarjal tudi slogan Gozd za
trajnost bivanja. Osrednja prireditev, ki sta jo
organizirala Zavod za gozdove Slovenije in Zveza
gozdarskih društev Slovenije v sodelovanju z
Gozdarskim inštitutom Slovenije je bila 27. maja
2009 ob 10. uri na Večni poti 2 v Ljubljani. Osrednjo prireditev je z obiskom in nagovorom počastil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo
Türk, prvi predsednik Republike Slovenije, ki
je s svojim obiskom in nagovorom namenil
pozornost Tednu gozdov. Predsednika so pri
vhodu v stavbo Gozdarskega inštituta Slovenije
sprejeli Jošt Jakša, direktor Zavoda za gozdove
Slovenije, Jože Falkner, predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije, in dr. Mirko Medved,
direktor Gozdarskega inštituta Slovenije. Zatem
se je predsednik srečal s častnim odborom Tedna
gozdov 2009, Andrejem Drašlerjem, direktorjem
Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Jožetom Sterletom, direktorjem Združenja za
gozdarstvo pri gospodarski zbornici Slovenije,
prof. dr. Vitom Haslerjem, predstavnikom Sveta
za les, in Andrejem Berdajsom, predsednikom
Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Predsednik
si je na kratko ogledal tri razstave v spodnji in
zgornji vhodni avli Gozdarskega inštituta. V
spodnji avli je bila postavljena slikarska razstava
prof. dr. Boštjana Koširja in del razstave Čar lesa,
ki jo je že prej v Cankarjevem domu postavil Svet
za les pod vodstvom prof. dr. Franca Pohlevna.
V zgornji avli pa je bila postavljena posterska
razstava Zavoda za gozdove Slovenije o rabi lesne
biomase za energijo. V veliki prireditveni dvorani
je bila kratka slovesnost, na kateri je predsednik
Republike Slovenije v daljšem nagovoru nanizal
svoje poglede na pomen gozdov in gozdarstva
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ter rabe lesa v Sloveniji. V drugem delu osrednje
prireditve je bila okrogla miza, na kateri je tekla
beseda o gozdu kot obnovljivem viru energije z
vidika potencialov lesne biomase, varstva okolja,
tehnologije za učinkovito rabo lesa za energijo,
strategije različnih rab lesa, obveščenosti in
usposobljenosti lastnikov gozdov o rabi lesa
za energijo, vpliva energije gozda na zdravje in
drugih vidikov. Uvodni govorci na okrogli mizi
so bili mag. Živan Veselič, mag. Vida Ogorelec
Wagner, direktorica okoljske organizacije Umanotera, dr. Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta
Slovenije, prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli iz Biotehniške fakultete, Jože Mori iz Zveze lastnikov
gozdov Slovenije, Peter Otorepec iz Inštituta za
varovanje zdravja.
Zaključni del osrednje prireditve je bilo slovesno odprtje slikarske razstave prof. dr. Boštjana
Koširja. Osrednje prireditve se je udeležilo skupno
okrog 100 udeležencev.

Poudarki iz nagovora predsednika
Republike Slovenije
Letošnjemu Tednu gozdov sta gotovo dala poseben
pomen obisk in nagovor predsednika Republike
Slovenije. V svojem nagovoru je poudaril pomen
gozda za povečanje rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji in Evropski uniji, pomen gozdov
za zmanjševanje toplogrednih plinov v ozračju.
Gozdovi imajo velik pomen za lastne surovinske
vire Slovenije, za delo in zaslužek ljudi, oddih,
ravnovesje v okolju in lepoto krajine je dejal
predsednik in ob tem izrazil zaskrbljenost zaradi
nizke stopnje tehnologije rabe lesa v Sloveniji, nizke
dodane vrednosti lesu iz slovenskih gozdov ter
velikega izvoza lesa iz Slovenije v obliki hlodovine.
Predsednik je izrazil tudi prepričanje o velikem
pomenu in priložnosti za razvoj slovenskega podeželja v gozdarstvu in lesarstvu in predlagal, »da
Vlada Republike Slovenije še letos pripravi oceno
uresničevanja resolucije o nacionalnem gozdnem
programu, ki je bila sprejeta leta 2007«. Nagovor
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predsednika Republike Slovenije je bil v celoti
objavljen v Gozdarskem vestniku, 4/2009.

Veliko opravljenih aktivnosti območnih
enot
Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije so
v letošnjem Tednu gozdov opravile 146 različnih
aktivnosti, ki se jih je udeležilo skupno več kot
20.000 ljudi. V izvedbo je bilo vključenih 328
sodelavcev Zavoda za gozdove. Med opravljenimi
aktivnostmi območnih enot so bile: predstavitve
dobre prakse uporabe lesne biomase za energijo,
predavanja, naravoslovni dnevi, likovne in fotografske razstave, sekaška tekmovanja, razglasitve
najbolj skrbnih lastnikov gozdov, prižigi oglarskih
kop, medijske in druge aktivnosti. Vsaka območna
enota je naredila poster o uporabi lesne biomase
za energijo. Vsi posterji so bili razstavljeni na
osrednji prireditvi Tedna gozdov v Ljubljani 27.
maja 2009.

Dve posebno odmevni prireditvi
Najbolj odmevni prireditvi v letošnjem Tednu
gozdov, ki sta tudi pritegnili največ obiskovalcev, sta bili Vseslovenski prižig oglarskih kop
ter Gozd mlinček in voda. Vseslovenski prižig
oglarskih kop v Tednu gozdov je organiziral Klub
oglarjev Slovenije v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije. S to akcijo so organizatorji
želeli sporočiti, da je v Sloveniji oglarjenje še
živo in, da ima kot del kulturne dediščine in
kot priložnost za turizem velik pomen za razvoj
podeželja. Prireditve se je udeležilo okrog 10.000
ljudi. 29. maja. 2009 zvečer je hkrati zagorelo
devetnajst oglarskih kop po vsej Sloveniji. V
Oglarski deželi na Dolah pri Litiji so tisti večer
prižgali tri oglarske kope, in sicer v Gradišču,
Suhadolah in Hudih Ravnah. Prireditve sta se
udeležila tudi predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk in njegova soproga Barbara
Miklič Türk, ki je po tradiciji Oglarske dežele,
da kopo vedno prižge ženska, prižgala oglarsko
kopo v Suhadolah.
Območna enota Ljubljana je 28. maja 2009 v
Sračji dolini pri Črnučah organizirala prireditev
Gozd voda in mlinček, ki je namenjena otroGozdV 67 (2009) 5-6

kom. Pokroviteljica prireditve je bila soproga
predsednika Republike Slovenije gospa Barbara
Miklič Türk, ki si je prireditev tudi ogledala.
Prireditve, ki je bila odličen primer gozdne
pedagogike za predšolske in šolske otroke, a
tudi paša za oči odraslih, se je udeležilo več kot
800 udeležencev. Otroci so lahko videli, slišali
in doživeli predstavitev gozda na zelo različne
načine, od energije, ki jo daje voda, do dreves
in zelišč ter živali.

Medijska odmevnost Tedna gozdov 2009
Dnevno spremljanje objav v medijih prek klipinga,
ki ga za Zavod za gozdove Slovenije izvaja Infogenion, je pokazalo več kot 60 objav v medijih o
Tednu gozdov 2009.
Medijska odmevnost gozdarstva je pogosto
predmet izjav in razprav na posvetih gozdarskih
organizacij in ustanov. Ob poslušanju le-teh
lahko vedno dobimo vtis, da je med gozdarji
močan občutek o majhni prisotnosti oziroma
slabi podobi gozdarstva v medijih. Trditve
o medijski prisotnosti je mogoče izrekati le
glede na stalno spremljanje objav v medijih.
To je dejavnost profesionalnih podjetij, ki jo
je treba naročiti in seveda plačati. V Zavodu
za gozdove Slovenije že več let naročamo tako
imenovani kliping oziroma dnevno spremljanje
objav v medijih. V zadnjem času smo morali
naročeno storitev zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev zelo omejiti. Pred leti smo dobivali na
četrt leta tudi analizo objav v medijih. Podatki
iz tistih let negirajo zanikajo trditve o majhni
prisotnosti in slabi podobi v medijih. Analize so
na leto pokazale več tisoč objav na gesla gozd,
gozdarstvo, Zavod za gozdove Slovenije, lov,
divjad, nesreče pri delu v gozdu. Večina objav
je bila medijsko nevtralnih, v preostalem delu
pa je bilo več pozitivnih kot negativnih. Med
temami, o katerih so mediji pisali pozitivno, torej
naklonjeno, so bile: Teden gozdov, dan Zemlje,
gozdne učne poti, izobraževanje lastnikov
gozdov, priznanja najbolj skrbnim lastnikom
gozdov, evropske pešpoti. Najpogostejše teme
v medijih pa so bile povezane z medvedi. Teden
gozdov je zaradi številnih aktivnosti in prireditev gotovo med medijsko najbolj odmevnimi
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dejavnostmi za popularizacijo slovenskih gozdov
in gozdarstva.

Teden gozdov skozi čas, od začetka do
danes
Za pregled zgodovine Tedna gozdov od začetka
do danes smo se oprli na dosegljive vire. To so
Gozdarski vestniki v letih od 1973 do 1983 ter
1994, 1997,1998, 1999, zapisniki sej odbora za tisk
in propagando pri Splošnem združenju gozdarstva
in lesarstva v letih 1984 in1985 ter od 1987 do 1991
in letna poročila Zavoda za gozdove Slovenije.
Podatke iz teh virov je prizadevno zbrala gospa
Karmen Vogelnik z Oddelka za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti.
Za začetek Tedna gozdov v Sloveniji lahko
štejemo pobudo Zveze inženirjev in tehnikov
gozdarstva in lesarstva decembra 1972, torej pred
več kot 36 leti. Dolga tradicija daje tej prireditvi
pravico do lastnega imena, ki ga pišemo z veliko
začetnico in ga tako razlikujemo od občega
imena za teden kot časovno enoto. Prvič je bil
Teden gozdov organiziran spomladi leta 1973 in
od takrat, kot kažejo navedeni viri, vsako leto, le
za leta od 1979 do 1982 nismo našli podatkov.
Navedba v Gozdarskem vestniku leta 1983, da
je 16. 2. 1983 odbor za tisk in propagando pri
Splošnem združenju za gozdarstvo in lesarstvo
obravnaval pobudo za ponovno oživitev Tedna
gozdov, kaže, da morda v letih 1979 do 1982 Teden
gozdov ni potekal. V letih 1973 do leta 1978 je bil
Teden gozdov v spomladanskem obdobju, v letih
od 1983 do 1991 pa v jesenskem (septembra ali
oktobra). Od leta 1992 je vsako leto v zadnjem
tednu maja. Organizatorji Tedna gozdov so bili: v
letih od 1973 do 1978 Zveza društev inženirjev in
tehnikov gozdarstva in lesarstva, v letih 1983 do
1992 Splošno združenje gozdarstva in lesarstva,
od 1993 do 1996 spet Zveza gozdarskih društev
Slovenije, od leta 1997 pa Zavod za gozdove
Slovenije, občasno v sodelovanju z Zvezo gozdarskih društev Slovenije. V Tednu gozdov so bile
v prejšnjih letih v različnih aktivnostih obravnavane različne teme, zajete v različnih sloganih. V
prejšnjih letih so se nekatere teme tudi ponovile.
Leta 1993 je bil Teden gozdov posvečen mestnim
in primestnim gozdovom, leta 1997 je bil slogan
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Gozd drevo in mesto, leta 2004 pa Gozd in moje
mesto. Od leta 1998 naprej so se zvrstile naslednje
teme in slogani tedna gozdov: Gozd je ogrožen
(opozarjanje na dejavnike, ki ogrožajo slovenske
gozdove), Spoštujmo gozd (ozaveščanje za odnos
do gozdov kot velike vrednote), Gozdar v službi
narave in človeka (vloga gozdarstva), Gozd in
turizem, Gozdarstvo skozi čas (zgodovina gozda
in gozdarstva), Gozd in voda, Gozd in moje mesto
(mestni gozdovi), Gozd in les zares (raba lesa v
Sloveniji), Gozdovi za razvoj (nacionalni gozdni
program), Gozd in mi (ozaveščanje za odgovoren
odnos do gozdov), Gozd v srcu Evrope (predstavitev slovenskih gozdov Evropski uniji), Gozd za
trajnost bivanja (gozd je tudi obnovljiv energije). V
posameznih letih se je aktivnosti v Tednu gozdov
udeležilo od 6.000 do 20.000 ljudi in več. Leta 2006
je ZGS s sodelovanjem Zveze gozdarskih društev
organiziral Teden gozdov v podporo oblikovanju
nacionalnega gozdnega programa. Leta 2008 je
ZGS dejavno sodeloval v prvem Evropskem Tednu
gozdov. Organiziral je dve posterski razstavi o
gozdovih in gozdarstvu, eno v Državnem zboru
Republike Slovenije in drugo na sedežu organizacije Združenih narodov FAO v Rimu, poskrbeli
za ekskurzijo za novinarje v gozdove Posavja ter
dvodnevno delavnico za otroke v Ljubljani. V tem
Tednu gozdov je bil predstavljen prvi DVD-film o
ZGS gozdu in gozdarstvu v Sloveniji z naslovom
Gozd v srcu Evrope.

Teden gozdov v prihodnje
Glede na ugotovitve iz poročil o opravljenih aktivnostih in številu udeležencev lahko rečemo, da
je to najbolj množična in odmevna prireditev za
popularizacijo slovenskih gozdov in gozdarstva. O
Tednu gozdov kot prireditvi, namenjeni popularizaciji, torej sporočanju javnosti o pomenu gozdov,
moramo razmišljati v kontekstu odnosov z javnostjo. Odnosi z javnostjo so primarno pomembno
področje za vsako organizacijo ali ustanovo,
katere cilj je zgraditi in utrditi v javnosti zavest o
poslanstvu organizacije, o njeni verodostojnosti,
koristnosti in spoštovanju. Ko govorimo o Tednu
gozdov kot prireditvi slovenskega gozdarstva,
ne moremo mimo dejstva, da je s slovenskimi
gozdovi povezanih več gozdarskih ustanov in
GozdV 67 (2009) 5-6

Gozdarstvo v času in prostoru
organizacij pa tudi več deležnikov,udeležencev
torej organizacij, ustanov, skupin, posameznikov,
ki so na različne načine povezane ali se dotikajo
gozdov in gozdarstva. Tedna gozdov si torej ne
more lastiti nobena od gozdarskih organizacij ali
ustanov kot samo svojo prireditev. Tega tudi ne
trdimo v Zavodu za gozdove Slovenije, čeprav
smo bili v letih svojega delovanja pretežno
pobudniki in organizatorji. Teden gozdov se je
začel na pobudo takratne Zveze inženirjev in
tehnikov gozdarstva in lesarstva, katere naslednica
je zdaj za gozdarsko področje Zveza gozdarskih
društev Slovenije. Ta nevladna organizacija ima
pomembno poslanstvo povezovati vse gozdarske
organizacije in ustanove. Glavna komponenta
odnosov z javnostjo je komuniciranje, in sicer od
obveščanja do participacije. V tem pomenu bo v
prihodnje tudi Teden gozdov verjetno moral biti
bolj dejavnik povezovanja kot v minulih letih.
Da bi to uresničili, pa bo treba med gozdarskimi
organizacijami in njihovimi deležniki morda
premagati še kakšno nezaupanje in željo po promociji zgolj ene organizacije in strah pred tem,
da bi nas drugi povozili s svojimi interesi in še
kakšno oviro. V želji po promociji večje rabe lesa

iz slovenskih gozdov v Sloveniji se kaže potreba po
večjem sodelovanju z lesarskimi organizacijami, v
povezavi z dodano vrednostjo lesa iz slovenskih
gozdov pa tudi z oblikovalci, arhitekti, etnologi
in drugimi. Treba bo razviti tudi več timskega
dela že v pripravah na Teden gozdov, ki bi se
morale začeti že v letu pred izvedbo. Tema in
slogan Tedna gozdov naj ne bi nastala na hitro
in v zelo ozkem krogu, temveč naj bi zajela širši
krog sodelujočih. Pri tem se moramo vnaprej
sprijazniti, da so izbire tem, oblikovanje sloganov
ter oblikovalske rešitve za vizualno komunikacijo
zmeraj deležne po eni strani pohval, po drugi
pa kritik. To se dogaja tudi pri znanih javnih
prireditvah na drugih področjih.
Za razvoj Tedna gozdov kot prireditve za
popularizacijo slovenskih gozdov in gozdarstva
bo treba pripraviti oceno dosedanje organizacije
in izvedbe ter zbrati predloge za naprej. K temu
sta verjetno poklicana predvsem Zveza gozdarskih
društev in Zavod za gozdove Slovenije, ki sta doslej
največkrat organizirala Teden gozdov in pri tem
tudi velikokrat sodelovala.
Tone Lesnik, spec., univ. dipl. inž. gozd.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan
Pogačnik se je srečal s predstavniki Združenja za gozdarstvo
pri Gospodarski zbornici Slovenije
Novo mesto, 29. 5. 2009 - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se
je srečal s predstavniki Združenja za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, s katerimi se
je pogovarjal o aktualni problematiki slovenskega gozdarstva. Sogovorniki so se dotaknili vpliva
finančne krize na gozdarski sektor in lesno industrijo, gospodarjenja v državnih gozdovih, možnosti
povečanja rabe lesa in njegove dodane vrednosti ter prihodnjega razvoja sektorja. Strinjali so se,
da je v slovenskem gozdarstvu in lesni industriji dovolj možnosti in kapacitet za nadaljnji razvoj.
Dogovorili so se za intenzivnejše sodelovanje predvsem na področju ocene stanja v gozdarstvu in
pripravi operativnega programa za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa.
Predstavniki gozdno gospodarskih podjetij
so ministru predstavili svoj odziv na nekatere
kritike, ki so bile v preteklih mesecih izrečene v
zvezi z gospodarjenjem z državnimi gozdovi. Ti
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so se nanašale predvsem na prenizke odkupne
cene lesa na t.i. kamionski cesti, prevelike stroške
gospodarjenja in višino koncesnine. Predstavniki
gozdnih podjetij so pojasnili, da je doseganje
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prodajnih cen odvisno predvsem od strukture
odkazanega lesa. Zaradi velikega deleža sanitarnih sečenj po različnih naravnih nesrečah
in škodljivcih, je odkupna cena lesa nižja, kot
bi bila sicer. Po njihovem mnenju zmanjšuje
konkurenčnost slovenskega gozdarskega sektorja
velik delež sanitarnih sečenj in majhen delež
strojne sečnje. Po študiji Biotehniške fakultete
naj bi bili stroški sečnje in spravila še zmeraj
nižji kot so v Avstriji, kjer imajo trikrat večjo
produktivnost predvsem zaradi visokega deleža
strojne sečnje.
Minister Pogačnik je poudaril, da se je stanje
v gozdarstvu v zadnjih letih spremenilo zaradi
več dejavnikov, ki izvirajo tako iz slovenskega
gozdarskega sektorja kot tudi globalnih razmer.
Prav zato je ministrstvo v letošnjem letu pristopilo
k pripravi izhodišč za operativni program za
izvajanje Nacionalnega gozdnega programa, ki
ga je sprejel Državni zbor RS leta 2007. Minister
Pogačnik je povabil združenje k aktivnemu sodelovanju pri pripravi omenjenega dokumenta, ki bo
vseboval podrobnejše cilje, finančne posledice in
časovni okvir izvajanja nacionalnega programa.
Sogovorniki so se dogovorili tudi za pripravo
ocene stanja v gozdarskem sektorju, ki bo ena
izmed podlag za pripravo izhodišč.
Kmetijska gospodarstva in gozdno gospodarska
podjetja imajo možnost pridobiti sredstva na javnih
razpisih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v okviru Programa razvoja podeželja
RS 2007-2013. Ministrstvo izvaja sofinanciranje
nakupa nove mehanizacije in opreme za sečnjo
in spravilo lesa, naložb v prvo stopnjo predelave
in trženja lesa za mikro podjetja ter gradnjo in
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rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak.
Sogovorniki so se pogovarjali tudi o aktualni
finančno gospodarski krizi. Gozdarji so izpostavili
upadanje naročil lesa tako rezanega kot gradbenega. Tudi v gozdarstvu se podaljšujejo plačilni
roki, kar slabša finančno likvidnost gozdarskih
podjetij. Podjetja imajo po besedah njihovih
predstavnikov zelo neugoden dostop do različnih
vrst kreditov, razen na javni razpis ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa naj se
ne bi mogla prijavljati na razpise ministrstva za
gospodarstvo in podjetniškega sklada. Ministrstvo
bo navedbe preverilo.
Glede višine koncesnine so predstavniki gozdarjev poudarili, da bo težko doseči koncesnino, ki
je bila določena s strani nadzornega odbora Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS na marčni seji,
in sicer v višini na ravni leta 2008. To predstavlja
6,3 EUR/m3 oz. skupno 6,175 mio EUR. Razlog so
navedli predvsem aktualno globalno gospodarsko
krizo, ki je zajela tudi gozdarski sektor.
Minister Pogačnik se je ob tej priložnosti
seznanil s skupnim projektom Gozdno gospodarskega podjetja Novo mesto (GG) in podjetja
Novoles d.d. Projekt predstavlja primer dobre
prakse prestrukturiranja gozdno lesnega sektorja
v obliko, ki je značilna za razvite države. Novoles
tako ne bi več samostojno žagal lesa, temveč bi
to zanje opravljal GG Novo mesto, Novoles pa bi
prevzel sušenje lesa za obe podjetji ter nadgradil
proizvodnjo v centralno energijsko postajo. V
njej bi proizvajali tako električno kot toplotno
energijo, pri tem pa bi porabljali lesne odpadke
obeh podjetij.
Po spletu pripravil Franc PERKO
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Stališča in odmevi
Gospodarjenje z državnimi gozdovi
Odgovor na članek Jožeta Sterleta v Gozdarskem vestniku št. 3/2009
V Gozdarskem vestniku št. 3/2009 je izšel članek
g. Jožeta Sterleta Gospodarjenje z državnimi
gozdovi, v katerem avtor pojasnjuje in opravičuje
očitano ekonomsko neučinkovito gospodarjenje
z državnimi gozdovi, predvsem z vidika finančnega rezultata, ki ga je deležna država kot lastnik
gozdov. Avtor v članku pojasnjuje predvsem
upravičenost koncesij za izkoriščanje državnih
gozdov, problematiko trženja in stroškov proizvodnje, v kar na tem mestu ne bomo zahajali, ker
ne zadeva javne gozdarske službe. V članku pa je
tudi nekaj navedb, ki zadevajo gozdarsko stroko
in delo javne gozdarske službe še posebej in zato
zahtevajo odgovor Zavoda za gozdove Slovenije
(dalje ZGS), ki v gozdovih Slovenije opravlja javno
gozdarsko službo.
V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetiti
zlasti očitku, »da je presoja izbire drevja (za posek
– op. avtorja) v celoti prepuščena ZGS, ki pa nujno
ne zasleduje ekonomskega interesa koncesionarjev
in predstavnika lastnika, to je SKZG«.
Zakon o gozdovih in Nacionalni gozdni program določata večnamensko gospodarjenje z
gozdovi, kar pomeni, da je potrebno pri gospodarjenju z gozdovi hkrati uresničevati proizvodne,
ekološke in socialne cilje, ki so zelo konkretno
določeni v Nacionalnem gozdnem programu.
Veliko je dokazov, ki govorijo v prid dejstvu, da
ZGS pri načrtovanju razvoja gozdov in izbiri drevja
za posek, tako kot vse druge vidike, ustrezno
upošteva tudi ekonomski vidik gospodarjenja z
gozdom. Navedimo nekatere od njih.
Ko je ZGS v letu 1994 prevzel pristojnosti javne
gozdarske službe, so gozdnogospodarski načrti
gospodarskih enot (GGE) dovoljevali letni posek
v vseh gozdovih Slovenije v višini 3.147.770 m3.
Trenutno je po veljavnih gozdnogospodarskih
načrtih GGE dovoljen letni posek v višini 4.930.176
m3, kar je skoraj 60 % več. Povečanje možnega
poseka so omogočili boljši podatki o gozdovih,
ki smo jih pridobili v času delovanja ZGS in nam
zagotavljajo, da je v slovenskih gozdovih mogoče
brez škode za gozdove realizirati navedeni možni
posek, ter temeljite analize gozdov prav z namenom, da se ugotovi realni možni posek lesa s ciljem
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izkoristiti njihov ekonomski potencial.
Za določitev sečenj v državnih gozdovih se
ZGS in SKZG vsako leto uskladita o tem, v
katerih oddelkih/odsekih oziroma parcelah bo
ZGS izvedel izbiro drevja za posek, ki jo je doslej
SKZG, kljub možnosti, da bi bil pri izbiri drevja
za posek navzoč njegov predstavnik, res v celoti
zaupal Zavodu.
ZGS je prav zaradi možne ekonomske presoje
v preteklih letih za SKZG za vsako od približno
3.000 rednih delovišč, v katerih se je v državnih
gozdovih izvajala sečnja, izračunal na podlagi
cenika SKZG pričakovane stroške pridobivanja
lesa in pričakovani prihodek od lesa.
Tudi podatki o izbiri drevja za posek, ki jo g.
Jože Sterle v članku posebej omenja, kažejo, da jo
strokovni delavci javne gozdarske službe, predvsem
so to revirni gozdarji, izvajajo strokovno korektno,
in pri tem vsekakor upoštevajo tudi ekonomski
vidik gospodarjenja z gozdovi.
Celovito analizo debelinske strukture drevja za
posek, izbranega v slovenskih gozdovih v obdobju 1995-2008, objavljamo ločeno za zasebne
in državne gozdove v posebnem članku v tem
zvezku Gozdarskega vestnika. Analiza kaže, da
je debelinska struktura za posek izbranega drevja
glede na debelinsko strukturo drevja v državnih
gozdovih primerna. Srednje kubno drevo za
posek izbranih dreves je za 12 % večje od srednjega kubnega drevesa državnih gozdov in za 14
% večje od primerjanega modelnega odvzema v
modelnem gozdu.
V nadaljevanju podrobneje obravnavamo
debelinsko strukturo posekanih dreves v državnih
gozdovih na Kočevskem in Postojnskem.
Za del državnih gozdov na Kočevskem s
površino 29.621 ha, in sicer za gozdnogospodarske enote (GGE) z državnimi gozdovi, s
katerimi je v preteklosti gospodarilo Gozdno
gospodarstvo Kočevje in v katerih se v procesu
denacionalizacije površina državnih gozdov ni
bistveno spremenila, smo izdelali primerjavo
količine poseka in debelinske strukture posekanih dreves z obdobje 1986-1993, ko je bila izbira
drevja za posek izvedena še v okviru Gozdnega
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Grafikon 1: Porazedelitev lesne mase sestojev ter posekane lesne mase po debelinskih stopnjah za obdobje 19861993 in 1995-2002

gospodarstva Kočevje in za obdobje 1995-2002,
ko je izbiro drevja za posek že izvajal ZGS. Analizirali smo osemletni obdobji, ker je v izredno
sušnem letu 2003 tudi na Kočevskem prišlo
do hude namnožitve smrekovih podlubnikov,
zaradi česar so bile v naslednjih letih potrebne
obsežne sanitarno-varstvene sečnje, ki so znatno
povečale skupne letne poseke in bi primerjava s
preteklim obdobjem, čeprav v prid ZGS pri tem
pojasnjevanju, ne bila korektna. Na grafikonu 1 je
za obravnavane gozdove prikazana porazdelitev
lesne mase sestojev (po podatkih, pridobljenih za
izdelavo veljavnih gozdnogospodarskih načrtov)
ter posekane lesne mase po debelinskih stopnjah
za obdobje 1986-1993 in 1995-2002.
Analiza kaže v zadnjem analiziranem obdobju
za 4 % manjši posek (približno polovico tega gre
na računa zmanjšane površine državnih gozdov,
ki se je za 2 % zmanjšala tudi v analiziranih GGE)
in za 13 % večje srednje kubno drevo posekanih
dreves kot v predhodnem 8-letnem obdobju.
Srednje kubno drevo posekanih dreves v zadnjem
analiziranem obdobju (0,68 m3) pa znaša 96 %
aktualnega srednjega kubnega drevesa analiziranih državnih gozdov (0,71 m3). Aktualno srednje
kubno drevo je ugotovljeno na podlagi rezultatov
meritev na stalnih vzorčnih ploskvah ob izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov.
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Debelinska struktura posekanih dreves teoretično zgledno sledi debelinski strukturi dreves v
sestojih. Ker pa je debelinska struktura sestojev
preveč pomaknjena k starejšemu oziroma debelejšemu drevju, kar kaže delež lesne mase drevja
nad 50 cm premera, bi bilo povsem sprejemljivo
oziroma celo priporočljivo, če bi vrednost srednjega kubnega drevesa posekanih dreves za 10-20
% presegala vrednost srednjega kubnega drevesa
sestojev. Z že zastavljenim intenzivnejšim obnavljanjem gozdov je do takšnega premika razmerja
med debelinsko strukturo posekanih dreves in
gozdnih sestojev v zadnjih letih že prišlo. Srednje
kubno drevo dreves, ki so bila v obravnavanih GGE
izbrana za redni posek v zadnjih petih letih, znaša
0,84 m3, kar je 118 % srednjega kubnega drevesa
obravnavanih gozdov. Upoštevajoč sanitarnovarstveni posek bi bilo razmerje še nekaj višje,
ker je bilo drevje omenjenega poseka (predvsem
zaradi napada podlubnikov) v zadnjih letih v
povprečju debelejše kot ob redni izbiri drevja za
posek (članek VESELIČ, PISEK, v tem zvezku
Gozdarskega vestnika, grafikon 3). Za uspešno
obnavljanje gozdov pa bo nujno potrebno zagotoviti usklajenost populacij rastlinojede divjadi
z gozdnim okoljem. Prav preveč številčna rastlinojeda divjad, ki je ovirala naravno obnavljanje
gozdov, je gozdarjem v preteklosti jemala pogum
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za intenzivnejše obnavljanje gozdov. Upamo, da bo
glede tega v prihodnje bolje, čeprav se srečujemo
z vplivnimi odpori pri usklajevanju populacij rastlinojede divjadi. Prav vseh vzvodov pri reševanju
obravnavane problematike strokovni delavci ZGS
vendarle nimamo v svojih rokah.
Trenutno veljavni gozdnogospodarski načrti
GGE za obravnavane gozdove dovoljujejo za 6
% večji letni posek, kot je bil v povprečju letno
realiziran v obdobju 1995-2002.
O primernosti količine poseka na podlagi tu
obravnavanih podatkov ni mogoče soditi. V letu
2006 smo v ZGS z obsežno interno študijo analizirali višino možnega poseka v vseh 230 GGE v
Sloveniji. Za GGE, ki so tu obravnavane, so analize
na podlagi tedanjih podatkov o gozdovih kazale,
da bi bilo možni posek mogoče povečati za 10-20
%. Z novimi načrti se to tudi uresničuje.
Za državne gozdove »stabilnih« GGE na
Postojnskem, v katerih se površina državnih
gozdov v procesu denacionalizacije ni spremenila, s skupno površino 24.177 ha, v kratkem času nismo mogli pridobiti podatkov o
debelinski strukturi poseka v obdobju pred
letom 1993, izvedli pa smo zanje primerjavo
med srednjim kubnim drevesom posekanih
dreves v obdobju 1999-2008 (to obdobje smo
lahko izbrali, ker na Postojnskem podlubniki v
zadnjih letih niso tako močno vplivali na posek)
ter srednjim kubnim drevesom gozdov. Srednje
kubno drevo obravnavanih gozdnih sestojev
znaša po podatkih s stalnih vzorčnih ploskev
0,73 m3, srednje kubno drevo vseh posekanih
dreves v analiziranem obdobju pa 0,89 m3, kar
je za 22 % več od srednjega kubnega drevesa
analiziranih gozdov.
Glede na sestojne razmere lahko ocenimo debelinsko strukturo analiziranih posekanih dreves v
državnih gozdovih na Postojnskem kot primerno,
za ta primer pa je očitek o njeni neprimernosti
zaradi neupoštevanja ekonomskega vidika pri
izbiri drevja za posek, povsem neutemeljen.
Z novo izdelanimi gozdnogospodarskimi
načrti se možni posek intenzivno povečuje. Trenutno veljavni gozdnogospodarski načrti GGE
za obravnavane gozdove dovoljujejo za 14 %
večji posek, kot je bil realiziran v analiziranem
obdobju 1999-2008.
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Naj za konec navedemo še nekaj misli k drugim
vsebinam članka g. Jožeta Sterleta, ki zadevajo
strokovno delo z gozdovi.
Presenečeni smo nad načinom obravnave
predpisov, ki urejajo delo v gozdovih in jih avtor
preprosto označi za »birokratske pravilnike in
uredbe, ki jim postavljajo omejitve in povzročajo
dodatne stroške«. Čeprav pričakujemo, da se bo
v tej zvezi oglasilo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki je izdalo v članku tudi
konkretno navedene pravilnike, se vendarle ne
moremo izogniti komentarju tudi s strani javne
gozdarske službe.
Od nekdaj bi bilo z vidika zgolj trenutnega
zaslužka iz gozda smotrneje pridobivati iz gozda
les (pa tudi druge dobrine) brez vsakih omejitev.
Vendar bi človek pričakoval, da smo čas, v katerem
so bile v tej zvezi še razumljive dileme, že davno
presegli. Prvi gozdni red na Slovenskem je bil
prav zaradi omejitev nebrzdanega izkoriščanja
gozdov izdan že leta 1406, pred več kot 600 leti.
Poznejši predpisi, ki so na Slovenskem urejali
gospodarjenje z gozdovi (predpisi Marije Terezije,
jugoslovanski in slovenski zakoni o gozdovih v
nekdanji Jugoslaviji ter Zakon o gozdovih s podzakonskimi akti v samostojni Sloveniji) so skrb
za gozd in za njegove javne vloge dograjevali,
upoštevajoč nova spoznanja stroke, nove potrebe
družbe in nove možnosti zlorab gozda zaradi
parcialnih interesov vseh vrst. Zaskrbljujoče je,
da je citirani stavek zapisan v imenu institucije,
kot je Gospodarska zbornica Slovenije.
V članku g. Jožeta Sterleta zelo moti prezirljiv
odnos do dejavnosti javne gozdarske službe in do
gozdarske stroke v celoti. Ob neprimerni označitvi
pravilnikov, ki določajo delo z gozdovi, v katerih
je seveda tudi kakšna pomanjkljivost, avtor tudi
opis gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji odpravi
s preprosto označitvijo, da gre pri njem za »neke
vrste prebiranja ali skupinskega prebiranja z razdrobljenim posekom brez mase za racionalnost
gospodarjenja«. V krogih, v katerih deluje g. Jože
Sterle, je očitno dojemanje gozdarstva kot široke
stroke, temelječe tudi na naravoslovnih temeljih,
le še bled spomin. Na srečanju vodilnih ljudi iz
gozdarskih institucij in organizacij na MKGP ob
vstopu v leto 2008, je predstavnik SKZG celo javno
izrazil naklonjenost golosečnemu gospodarjenju,
303

Stališča in odmevi
ki bi seveda dalo »maso za racionalnost gospodarjenja«. Takšno gospodarjenje je morda lahko
racionalno kratkoročno, dolgoročno pa gotovo
ni. Golosečno gospodarjenje je sicer v Sloveniji
že od leta 1947 zaradi trajnosti vseh vlog gozda
z zakoni prepovedano. Na tej ravni dojemanja
stroke je težko voditi strokovno razpravo.
Tudi javnost postaja vse bolj občutljiva na
delo z gozdom in nas večkrat opozarja zlasti na
neustrezen odnos do gozda pri izvajanju del v
gozdovih. Očitke ne gre pometati pod preprogo.
Ko bo gozdarstvo v naši javnosti izgubilo dobro

ime skrbnika gozda, bo nepreklicno konec z gozdarsko stroko v današnji obliki in vlogi, skupaj z
javno gozdarsko službo ter šolskim sistemom in
raziskovalno dejavnostjo. Kdor si to želi, pa naj se
ne veseli prehitro, kajti javnost bo do gozda tudi v
naprej občutljiva, le okvire in način dovoljenega pri
delu z gozdom in v gozdu bodo postavljali drugi,
ki o gozdu vedo manj, o gozdarstvu pa še posebej
malo. Vse to pomeni slabše za gozd in več težav
tudi za vse, ki iz gozda pridobivajo dobrine.
Mag. Živan Veselič
Zavod za gozdove Slovenije
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Uvodnik
Gozdarstvo skoraj nič ne stori, da bi
javnosti prikazalo pomen gozdov in
potrebnost stroke
O gozdu in njegovem pomenu je v javnosti, čeprav se na vsakem
koraku srečuje z njim, malo znanega. Slovensko gozdarstvo, ki
obsega sorazmerno visoko izobrazbeno strukturo strokovnih
kadrov, skoraj ni udeleženo v informiranju javnosti o gozdovih,
njihovem pomenu in pomenu gozdarske stroke.
Notice, da so odprli novo gozdno učno pot, da je potekalo
tekmovanje lastnikov gozdov v gozdarskih veščinah, da so odlovili »nevarnega« medveda ali pa ugotovitev Zavoda za gozdove
Slovenije, da je bilo ob letošnjem Tednu gozdov več kot 60 objav
v medijih, ni tisto, kar bi moralo slovensko gozdarstvo ponuditi
slovenski javnosti. To tudi niso prispevki v kmetijskih nasvetih
na radiu ali v Kmečkem glasu, čeprav so potrebni in koristni.
Ozaveščanje javnosti o pomenu gozdov in posredno gozdarske
stroke je mnogo, res mnogo več. Vprašajmo se, kolikokrat se naši
številni gozdarski strokovnjaki, doktorji znanosti, profesorji,
magistri … s svojimi poljubno pripravljenimi strokovnimi
prispevki in razpravami pojavijo v medijih, kot so Sobotna
priloga Dela, v različnih izobraževalnih oddajah na radiu in
televiziji, na mnenjskih straneh številnih medijev. Vse več ne
tako številnih prispevkov pripravijo tudi o gozdovih strokovnjaki
drugih strok. Nič ni narobe, celo pohvalno je, da nekdo pripravi
za televizijo film o slovenskem gozdu, lahko pa nam je pri tem
vsaj malo nelagodno.
Tako kot smo že ugotovili, da je gozd veliko več, da je tudi
pisanje in objavljanje znanstvenih in strokovnih prispevkov
v slovenski gozdarski reviji obveznost javne gozdarske službe
in raziskovalcev, je tudi promocija našega gozda, njegovega
pomena, njegovih potreb (tudi finančnih) in s tem tudi pomen
in potrebnost gozdarske stroke naloga, pri kateri se mora zavzeti
vse gozdarstvo.
Ob tem, ko sta slovenski gozd in slovensko gozdarstvo v
EU in svetu ocenjena nadpovprečno, je v slovenski javnosti
učinek mnenj gozdarske stroke skromen, lahko bi rekli skoraj
zanemarljiv.
Tudi to je naloga, ki bi se je morali lotiti skupaj, saj je to naš
skupni interes. Iz svojih varnih zapečkov moramo v javnost, to
moramo narediti zaradi gozdov, pa tudi stroke same.
Mag. Franc PERKO
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Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. stoletja
Slovenian Forestry Meeting the 21st Century Challenges
Jurij Diaci*, Aleksander Golob**
Izvleček:
Diaci, J., Golob, A.: Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. stoletja. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom
in povzetkom v angleščini, cit. lit. 42. Prevod Breda Misja, lektoriranje slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Namen prispevka je primerjati slovenske gozdove in gozdarstvo s svetovnimi in evropskimi razvojnimi gibanji in
politikami ter izpostaviti razvojne izzive gozdarstva v Sloveniji, ki bi jih bilo treba upoštevati pri izvajanju Nacionalnega
gozdnega programa. V razvitem in razvijajočem se svetu je razvoj gozdov in gozdarstva različen, vendar so globalni
okoljski problemi skupni, zato so tudi enotne prednostne naloge za zaustavitev neugodnih sprememb okolja ob vedno
večjih potrebah glede ekosistemskih storitev. V prihodnje bodo gospodarjenje z gozdovi zaznamovale hitre spremembe
naravnega in družbenega okolja. Glavni izzivi za slovensko gozdarstvo, ki jih je mogoče predvideti za 21. stoletje, pa so:
1) dejavnejše gospodarjenje z gozdovi in povečanje rabe lesa, 2) zagotavljanje zdravja in stabilnosti gozdov v razmerah
podnebnih sprememb, 3) ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov ob njihovi povečani rabi, 4) izboljšanje konkurenčnosti
gozdarskega sektorja z vidika ekonomičnosti in delovnih razmer ter 5) razvijanje, vrednotenje in trženje nelesnih gozdnih
dobrin. Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa bi moral temeljiti na širšem soglasju, da bi bilo
mogoče doseči cilje, postavljene v Nacionalnem gozdnem programu. Rezultati in primerjava z gozdarskimi politikami
razvitih držav kažejo, da je potrebnih več usmerjevalnih instrumentov s strani države, kajti v minulem obdobju trg ni
zadovoljivo uravnaval razmer v gozdovih in gozdarstvu.
Ključne besede: nacionalni gozdni program, svetovno gozdarstvo, evropsko gozdarstvo, razvojni problemi, gozdarska
politika
Abstract:
Diaci, J., Golob, A.: Slovenian Forestry Meeting the 21st Century Challenges. Gozdarski vestnik (Professional Journal
of Forestry), 67/2009, vol. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 42. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The goal of this article is to compare Slovenian forests and forestry with the world and European trends and policies
and to point out the developmental challenges for the Slovenian forestry that should be taken into account while
implementing the National Forest Program. The development of the forests and forestry in the developed and developing
world differ, but the global ecological problems are common; the priority tasks for ending the unfavorable environment
changes while the needs for ecosystem services are increasing, are therefore uniform. Fast changes of the natural and
social environment will mark forest management in the future; the main challenges for Slovenian forestry we can
expect in the 21st century are: 1) a more active forest management and increased wood use; 2) ensuring forest health
and stability in conditions of climatic changes; 3) sustaining forest biodiversity while increasing their use; 4) improving
the competitiveness of the forestry sector from the viewpoint of the economy and working conditions; 5) developing,
evaluating and marketing the non-timber forest goods. The operational program for performing the national forest
program should be based on a broad consent for achieving the goals in the National Forest Program. The past results
and comparison with forestry policies of the developed countries show that more directional instruments from the state
are needed, since the market did not adequately regulate the conditions in forests and forestry in the past period.
Key words: national forest program, world forestry, European forestry, developmental problems, forestry policy

1

1

Uvod

Introduction

V obdobju hitrih okoljskih, socialnih in ekonomskih sprememb so dolgoročne napovedi tvegane,
načrtovanje razvoja področij pa oteženo. Vendar
je prav v takšnih razmerah nadvse pomembno
usklajeno načrtovati in usmerjeno delovati. To
še posebno velja za ravnanje z gozdovi, kjer nas
GozdV 67 (2009) 7-8

dolgoživost gozda usmerja v dolgoročno razmišljanje. Poleg tega upravljanje gozdov zadeva
različne stroke in javnost, zato je usklajeno
*Prof. dr. J. D., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna
pot 83, 1000 Ljubljana
**Mag. A. G., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
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delovanje še toliko pomembnejše. Slovenija ima
bogato tradicijo gozdarskega načrtovanja, zato je
razumljivo, da je med prvimi državami sprejela
Program razvoja gozdov (1996), čez dobro desetletje pa še Resolucijo o nacionalnem gozdnem
programu (2007) – v nadaljevanju Nacionalni
gozdni program. To so v splošnem dolgoročnejši
dokumenti, ki jih sprejemajo državni zbori,
posamezne vlade pa bi morale sprejeti akcijske
načrte oziroma operativne programe za njihovo
uresničevanje. Nacionalne gozdne programe
izpostavljajo kot temeljne instrumente gozdne
in gozdarske politike številni mednarodni dokumenti, in sicer na svetovni ravni zlasti Pravno
nezavezujoči instrument Združenih narodov o
vseh tipih gozdov – NLBI (2007) in odločitve,
sprejete v sklopu Konvencije o biotski raznovrstnosti (VI/22, 2002, IX/5, 2008), na evropski
ravni pa zlasti prva Dunajska resolucija (MCPFE,
2003) oziroma v EU Gozdarska strategija EU
(1998) in akcijski načrt, sprejet na njeni podlagi (2006).
Uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa terja postavljanje prednostnih nalog
delovanja in izbiro primernih orodij gozdarske
politike. Oboje je treba določiti ob upoštevanju
razvojnih gibanj gozdov in gozdarstva v Sloveniji,
v sosednjih državah in globalno. Slovenija je v
krogu gospodarsko razvitih držav, njena ekološka
stopnja je razmeroma velika, zato mora spremljati
globalna dogajanja in prispevati k trajnostnemu
razvoju planeta. Poleg tega globalna ekonomska,
ekološka in družbena dogajanja vse bolj vplivajo
na kakovost življenja v Sloveniji.
Namen prispevka je primerjati slovenske gozdove in gozdarstvo s svetovnimi in evropskimi
razvojnimi gibanji in politikami, izpostaviti razvojne priložnosti in težave gozdarstva v Sloveniji,
razpravljati o temeljni naravnanosti slovenskega
gozdarstva in predlagati instrumente za doseganje
razvojnih ciljev v Nacionalnem gozdnem programu. V prvem delu bomo pisali o gozdovih in
gozdarstvu v svetu, nadaljevali z gozdovi v Evropi
in Sloveniji ter v zaključku predlagali prednostne
naloge in orodje za doseganje ciljev Nacionalnega
gozdnega programa.
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2

Gozdovi in gozdarstvo
sveta

World’s forests and forestry

V svetovnem merilu pokrivajo gozdovi 30 %
kopne površine, kar pomeni 0,62 hektarja na
prebivalca (FRA 2006). V preteklosti so gozdovi,
pred močnejšimi človekovimi vplivi, pokrivali
dve tretjini kopne površine, torej se je njihova
površina zmanjšala že za dobro polovico (LENNART in sod., 1999). Kar 36 % površine zajemajo
pragozdovi. Večina gozdov je v javnem lastništvu
(84 %), kar se marsikje kaže kot problematično
zaradi slabega nadzora in pogosto podkupljivih
vladnih uslužbencev (prim. The Tragedy of
Commons). Zato je velik razvojni poudarek tudi
v preoblikovanje lastništva in zavarovanje gozdov.
V svetovnem merilu je 11 % gozdov zavarovanih zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, 9
% pa zaradi varovalnih funkcij. V svetovnem
merilu sta najpomembnejši negativni gibanji
spreminjanje prvotnih gozdov v druge rabe tal,
ki obsega približno 13 milijonov hektarjev na
leto, in degradacija gozdov. Krčenje in degradacija gozdov prispevata približno 20 % svetovnih
izpustov ogljika (IPCC 2007). Krčenje je posledica
majhne vrednosti gozdov za lokalno prebivalstvo
(požigi gozdov) in snovanja kmetijskih plantaž
(soja, palmovo olje). Degradacija gozdov nastaja
zaradi pomanjkanja zakonodaje ali nezmožnosti
za njeno uveljavljanje, nejasne politike v povezavi
s trajnostnim gospodarjenjem, pomanjkanja
tradicije trajnostnega gospodarjenja in znanja,
nejasnih lastninskih razmerij ter neurejenih
koncesijskih razmerij.
V primerjavi s prejšnjimi desetletji se krčenje
gozdov upočasnjuje, kajti veliko držav (npr.
Kitajska) pospešeno snuje gozdne plantaže, njihov
delež pa se povečuje na vseh celinah. Vse pogostejše so abiotične in biotične motnje, ki vsako
leto prizadenejo več kot 100 milijonov hektarjev
svetovnih gozdov. Pomembna pozitivna gibanja
poleg večanja zavarovanih površin gozdov zajemajo večanje količin in vrednosti nelesnih gozdnih
proizvodov, krepitev večnamenske rabe gozda
ter razvoj zakonodaje in načinov trajnostnega
gospodarjenja.
Politike na svetovni ravni v povezavi z gozdovi,
pomembne zlasti za države v razvoju, obsegajo:
GozdV 67 (2009) 7-8
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nacionalne gozdne programe, ki določajo usklajevanje ciljev med sektorji in financiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, vzpostavitev
sistema predpisov o gozdovih in zmožnosti njihovega uresničevanja, krepitev ustanov in znanja s
pomočjo razvitih držav, ustanavljanje zavarovanih
območij (ta so pomembna, ker splošni predpisi ne
delujejo), plačila za okoljske storitve (ponori CO2,
voda), omogočanje investicij zasebnega sektorja
(vzpostavitev trga za lesne izdelke). Pomembno
je tudi vzpostavljanje tržnih mehanizmov, ki so
lahko vladni (npr. prostovoljni partnerski sporazumi med razvitimi državami in državami v
razvoju (EU – FLEGT), preverjanje zakonitosti
sečnje pri uvozu lesa (EIA, 2008) oziroma trgovanju z lesnimi proizvodi (KOMISIJA ES, 2008))
ali zasebni (certificiranje lesa).
V sklopu Organizacije združenih narodov
so glavni učinki mednarodnih sporazumov in
instrumentov, povezanih z gozdovi, naslednji:
1) Konvencija o biotski raznovrstnosti – CBD
(zavarovana območja, ekosistemski pristop); 2)
Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja
– UNFCCC (zmanjševanje emisij zaradi razgozdovanja in degradacije gozdov – REDD in upoštevanje ponorov ogljika v gozdovih – LULUCF);
3) Konvencija ZN o boju proti širjenju puščav
– UNCCD (boj proti razgozdovanju v sušnih
predelih in erozijskih območjih) in 4) Forum
ZN za gozdove – UNFF (doseganje globalnih
ciljev o gozdovih z uveljavljanjem trajnostnega
gospodarjenja v vseh tipih gozdov – NLBI). Pri
izvajanju teh sporazumov in instrumentov Slovenija deluje v skupini gospodarsko razvitih držav
EU (GOLOB, 2007a), zato bi morala na podlagi
znanja in tradicije sonaravnega ravnanja z gozdovi
prevzemati tudi večjo odgovornost za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi v svetovnem merilu.

3

Gozdovi in gozdarstvo
Evrope

3	Europe’s forests and forestry

Gozdnatost Evrope je primerljiva s svetovno – 32 %
oziroma 44 %, če upoštevamo evropski del Ruske
federacije (MCPFE 2007a, EEA, 2008). Prvotno so
gozdovi obsegali 80 do 90 % površine evropskega
kopnega, kajti v Evropi je v preteklosti krčitev
GozdV 67 (2009) 7-8

gozdov zajela bistveno večje površine gozdov
kot v svetovnem merilu. V Evropi je po različnih
ocenah le od 2 do 5 % pragozdov (Parviainen,
1999, MCPFE, 2007a, EEA, 2008), naravni gospodarski gozdovi so v manjšini, veliko je nasadov
in sukcesijskih stadijev smreke in rdečega bora.
Polovica evropskih gozdov je v zasebni lasti. Tudi
v Evropi je približno 20 % gozdov zavarovanih
zaradi ekoloških in varovalnih funkcij. Evropske
gozdove najbolj ogrožata onesnaženje okolja in
vse večja pogostost naravnih motenj in bolezni
(veter, ogenj, žuželke, glive). Poseben evropski
problem je opuščanje gospodarjenja z gozdovi v
razvitem delu Evrope, ki vodi v staranje gozdov in
večjo občutljivost za naravne motnje. Severni in
zahodni del Evrope se je usmeril v mehanizirano
industrijsko gozdarstvo. Največ naravnih gozdov
je v vzhodni, jugovzhodni Evropi in evropskem
delu Rusije. V evropskih gozdovih in gozdarstvu
je precej tudi pozitivnih gibanj in zajemajo, na
primer, večanje deleža gozdov in lesnih zalog,
prevladujoče načrtno gospodarjenje z gozdovi
(98 %), večanje pomena nelesnih proizvodov in
ekosistemskih storitev, prost vstop v gozdove (90
%) ter v nekaterih državah več sečenj, porabe in
izvoza.
V Evropi je glavni instrument gozdarske politike vseevropski proces Ministrskih konferenc
o varovanju gozdov (MCPFE, 2009). Na petih
konferencah so sprejeli devetnajst resolucij z
usmeritvami za trajnostno gospodarjenje z gozdovi
v pomenu harmonizacije gospodarskih, okoljskih
in družbenih funkcij gozdov. Zadnja – varšavska
ministrska deklaracija vsebuje dve resoluciji, ki
poudarjata pomen aktivnejše rabe gozdov in
gospodarjenja z vodnimi viri v gozdovih (MCPFE,
2007b). V zadnjem času v procesu sodeluje šestinštirideset evropskih držav in Evropska unija,
pomembno pa je tudi sodelovanje z mednarodnimi
organizacijami. Trenutno je aktualna razprava o
prehodu k vseevropski konvenciji za gozdove.
Politika Evropske unije in aktivnosti v povezavi
z gozdovi temeljijo na Gozdarski strategiji (1999)
in Akcijskem načrtu EU za gozdove (2006) kot
povezovalcu skupnih politik Evropske unije, ki
zadevajo gozdove, pri čemer je temeljni poudarek
na večnamenskem gozdarstvu. Aktualne teme
zadevajo, na primer, vprašanje: kako bolj uveljaviti
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uporabo lesa (pri javnih naročilih), lesa za energijo,
vprašanje gospodarjenja z gozdovi v območjih
Natura 2000, prispevka gozdarstva k ublažitvi
podnebnih sprememb, vrednotenja in trženja
nelesnih gozdnih dobrin, evropskega sistema za
spremljanje gozdov, spodbujanja usklajevanja
in komunikacije, združevanja lastnikov gozdov,
njihovega izobraževanja in usposabljanja ter
zagotavljanja zakonitosti sečnje.
Ministrske konference o varovanju gozdov
pomenijo soglasje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi v Evropi in podporo podobnim
prizadevanjem v svetovnem merilu. Vendar
sonaravnega gospodarjenja ne zasledimo v
dokumentih procesa MCPFE, niti ne v drugih
evropskih dokumentih, ki zadevajo gozdove.
Izjema je Protokol za gorski gozd (1991) v sklopu
Alpske konvencije. Na področju pospeševanja
sonaravnega gozdarstva bi morala Slovenija prevzeti pomembnejšo vlogo. V času predsedovanja
Evropski uniji je Slovenija s predlogi za sonaravno
gospodarjenje v območjih Natura 2000 naletela
na spodbuden odziv srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav, na podporo s strani IUCN
in odpor s strani Švedske in Finske. Še naprej se
je zato treba povezovati s podobno mislečimi in
uveljavljati srednjeevropsko paradigmo sonaravnega gospodarjenja.

4 	Razvojni izzivi slovenskega
gozdarstva

4	Developmental challenges of
Slovenian forestry

Na ravni Slovenije so stanje gozdov, razvojni problemi gozdarstva, cilji in usmeritve obravnavani že
v Nacionalnem gozdnem programu. Za namene
operativnega programa pa tu izpostavljamo tiste
razvojne izzive, ki so po našem mnenju ključni za
uspešno gospodarjenje z gozdovi v prihodnosti,
in sicer: 1) aktiviranje gospodarjenja z gozdovi in
povečanje rabe lesa, 2) zagotavljanje zdravja in stabilnosti gozdov v razmerah podnebnih sprememb,
3) ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov ob
njihovi povečani rabi, 4) izboljšanje konkurenčnosti
gozdarskega sektorja z vidika ekonomičnosti in
delovnih razmer ter 5) razvijanje, vrednotenje in
trženje nelesnih gozdnih dobrin.
310

Kljub raznolikosti in neskladnosti naštetih
izzivov se zdi, da nanje lahko odgovorimo z
enim ukrepom – to je s krepitvijo sonaravnega
večnamenskega gospodarjenja, ki je hkrati vzvod
za spreminjanje težav v priložnosti. Ne glede na to
pa vsak od navedenih izzivov terja tudi specifično
ukrepanje, ki ga obravnavamo v nadaljevanju.

4.1 Aktiviranje gospodarjenja
z gozdovi
4.1 Activating forest
management
Za dejavnejše gospodarjenje z gozdovi in povečanje rabe lesa je treba načrtovanje uskladiti s
potenciali in negovalnimi potrebami gozdov in
njihovih funkcij, hkrati pa izboljšati razmere za
pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih ter povečati
povpraševanje po vseh vrstah lesa. Inventarizacije gozdov in raziskave kažejo na povečevanje
proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč v Evropi
(KARJALAINEN in sod. 1999, SPIECKER,
1999). Predvsem v zasebnih gozdovih je bila v
minulem desetletju velika akumulacija prirastka,
kar je bilo pogosto v škodo pravočasnih obnov
in nege sestojev. Hkrati pa postaja vse izrazitejše
opuščanje gospodarjenja (DIACI, 2004). Temeljni
poudarek je zato potreben za aktiviranje potencialov v zasebnih gozdovih. Povečanje rabe lesa
ni v korist le gospodarskemu razvoju in razvoju
podeželja, ampak je tudi učinkovit ukrep pri
blaženju podnebnih sprememb (GOLOB, 2007b),
saj je z aktivnim gospodarjenjem ob skrbni rabi
lesa pri tem mogoče dosegati večje trajne učinke,
kot bi jih z opustitvijo sečnje. V operativnem
programu nacionalnega gozdnega programa bi
bilo treba glede tega zagotoviti izvajanje ukrepov
v podporo vlaganjem za izboljšanje odprtosti
zasebnih gozdov in v prilagojeno gozdarsko mehanizacijo, pa tudi združevanju lastnikov gozdov
in profesionalizaciji dela v zasebnih gozdovih.
Pomembna bi bila tudi podpora vlaganjem v
konkurenčno predelavo lesa ter izrabo manj
kakovostnega lesa in odsluženih lesnih izdelkov
za energijo. Lesu bi morala biti dana prednost pri
javnem naročanju in večje prizadevanje bi bilo
treba usmeriti v ozaveščanje javnosti o prednostih
lesa pred drugimi materiali.
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Pri izvajanju navedenih ukrepov bi bilo treba
zagotoviti medsektorsko povezovanje in upoštevati
dobro prakso iz drugih držav EU, pa tudi druge
zgledne primere, kot je, na primer, švicarski
akcijski načrt Holz (BAFU, 2009).

4.2 	Zagotavljanje zdravja
in stabilnosti gozdov
4.2 Ensuring forest health
and stability

Gozdove najbolj ogrožajo spremembe v okolju,
torej podnebne spremembe, onesnaženje in
invazivne vrste. Neugodne so tudi poškodbe
drevja zaradi sečenj in spravila, v novejšem času
pa zlasti poškodbe tal in koreninskih sistemov
zaradi neprilagojene uporabe strojne sečnje.
Problematika se odraža v velikem deležu sanitarnih sečenj, ki dosegajo že skoraj tretjino poseka.
Kljub temu pa je treba poudariti, da so slovenski
gozdovi razmeroma dobro ohranjeni in kot taki
ekološko prožni. To njihovo lastnost je treba še
naprej razvijati s sonaravnim gospodarjenjem.
Zagotavljanje zdravja in stabilnosti gozdov v
razmerah podnebnih sprememb je mogoče doseči
zlasti z usmerjanjem ukrepov nege v krepitev
odpornosti gozda, naravno obnovo gozdov in
s pravočasnim odpravljanjem poškodb gozdov,
ki so nastale zaradi abiotskih in biotskih dejavnikov, kar omenja tudi Strategija prilagajanja
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim
spremembam (2008). Večji poudarek je treba
nameniti proučevanju in spoštovanju naravnih
procesov pri gospodarjenju in postopno spremeniti gozdove v bolj strukturirane in mešane
ter odločnejše pospeševati listavce (BÜRGI in
BRANG, 2001, WAGNER, 2004). Vendar splošno veljavnih usmeritev za prilagajanje ni, zato
je pomemben del odločanja v rokah lokalnih
gozdarjev (DIACI, 2007, SEPPÄLÄ in sod., 2009),
ki bi se morali v okviru javne gozdarske službe v
tem pomenu nenehno izpopolnjevati. Ohraniti
je treba subvencije za varstvena in gojitvena dela
in jih dopolniti z gozdnogojitvenimi projekti, ki
omogočajo enovito obravnavo večjih ogroženih
gozdnih predelov (prim. WALCHER, 2002).
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4.3 	Ohranjanje biotske raznovrstnosti
gozdov
4.3 Preserving forest biodiversity
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je sicer vgrajeno
v sonaravno gospodarjenje z gozdovi, znotraj
katerega se lahko uresničujejo visoki etati s še sprejemljivimi neugodnimi vplivi na okolje (DIACI,
2008). Vendar je očitno, da je zaradi posebnih
zahtev v območjih Natura 2000 in zavarovanih
območjih, v katerih je skupaj več kot polovica slovenskih gozdov, ohranjanje biotske raznovrstnosti
poseben izziv. Ta je toliko večji, ker je hkrati cilj
Nacionalnega gozdnega programa povečati rabo
gozdov. To pa ne pomeni, da bi se zato zmanjšala
lesna zaloga v slovenskih gozdovih, ampak samo
to, da bo njena akumulacija manjša in da se bodo
nekoliko povečale površine mladovij, kar je z
zornega kota biotske raznovrstnosti lahko tudi
ugodno. V območjih Natura 2000 je namreč treba
prilagoditi gospodarjenje vrstam, zaradi ohranitve
katerih so bila območja razglašena; med njimi je
zelo veliko takih, ki potrebujejo več svetlobe v
gozdu (POLANŠEK in GOLOB, 2006, GOLOB
in SKUDNIK, 2007). Gozdnogojitveni ukrepi
morajo biti v tem pomenu dobro premišljeni in
vključeni v načrte za gospodarjenje z gozdovi,
kar bi bilo treba ohraniti tudi v prihodnje. V
okviru prostorskega in krajinskega načrtovanja
je pomembno ohraniti večje gozdne predele in
zaustaviti krčitve otokov gozda, ki so najbolj
ogroženi v najmanj gozdnatih kmetijsko-urbanih
predelih Slovenije. Pragozdovi so pomembni za
študij naravnih procesov, pa tudi za ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Zato je treba povečati in
izboljšati mrežo gozdnih rezervatov in zagotoviti
boljšo zastopanost gozdnih združb v njej (DIACI
in sod., 2006).

4.4 Izboljšanje konkurenčnosti
gozdarskega sektorja
4.4 Improving the competitive position of
forestry sector
Pogoj za izboljšanje konkurenčnosti gozdarskega
sektorja z vidika ekonomičnosti in delovnih
razmer je dosledno izvajanje nege za vzgojo
odpornih gozdov in kakovostnega lesa na čim
bolj racionalen način. Pri načrtovanju gozdnogo311
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jitvenih ukrepov je treba več pozornosti nameniti
gospodarnosti njihove izvedbe, aktualnim tržnim
razmeram za gozdne lesne sortimente in proučiti
tudi morebitne nadomestne ukrepe. Uveljavljati je
treba optimalne tehnologije glede ekonomičnosti,
varstva pri delu in ohranjanja nepoškodovanega
gozda. Pri novih tehnologijah, ki prinašajo številne
prednosti, je potrebno doslednejše načrtovanje in
sodelovanje. V vseh sektorjih lastništva je treba
razvijati dobre prakse pri rabi mehanizacije predvsem zaradi poškodb tal in prilagajanja na večji
pomen listavcev. »Urbanizacija« lastnikov gozdov
oziroma nazadovanje znanja in veščin lastnikov
za delo v gozdovih terja profesionalizacijo dela
v gozdu in poudarjeno usposabljanje za varno
delo. Zanimiv zgled iz sosednje avstrijske Koroške je združenje za nego gozdov (Der Kärntner
… 2009). Lastnikom je treba nuditi podporo za
združevanje, izobraževanje in usposabljanje. Po
zgledu nekaterih evropskih držav bi bilo treba več
pozornosti nameniti razvoju turizma, rekreacije
in programom izobraževanja o naravi gozdov,
česar se zaveda tudi velik del javnosti pri nas
(GOLOB, 2008).

4.5 	Trženje nelesnih gozdnih dobrin
in storitev
4.5 Marketing of forest non-timber goods
and services
V Sloveniji je pomen nelesnih gozdnih dobrin
spoznan in priznan s strani države tako, da
financira javno gozdarsko službo, ki lastnikom
nudi strokovno pomoč pri izvajanju sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi in opravlja tudi upravne
naloge za zagotavljanje vseh funkcij in dobrin
gozda. Ob izvajanju protokola Kyoto je poseben
ekonomski pomen dobila tudi zmožnost gozdov,
da iz atmosfere odvzemajo CO2 kot toplogredni
plin, pri čemer je to mogoče zagotavljati le z načrtnim gospodarjenjem z gozdovi in ob zavedanju,
da tak učinek ne more biti trajen (GOLOB, 2007b).
Ena od možnosti za neposredno trženje bi bila
tudi uveljavitev dodatnih stroškov za prilagojeno
gospodarjenje na območjih, ki so pomembna za
pridobivanje pitne vode, kar pa je težko doseči ob
visokih standardih sonaravnega gospodarjenja z
vsemi gozdovi. Ne glede na to bi bilo smiselno
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okrepiti zavedanje o pomenu gozdov za vodo in
proučiti možnosti trženja na lokalni ravni. Bolj
bi bilo treba popularizirati obiskovanje gozdov
in jih ustrezno opremljati, kjer je obisk zgoščen.
Ob ustrezni opremljenosti poti in strokovnem
vodenju bi bilo mogoče obiskovanje gozdov tudi
neposredno tržiti, zlasti v povezavi z zavarovanimi
območji (GOLOB in POLANŠEK, 2009).

5 	Zaključek

5 	Conclusion

Pogled v ne tako oddaljeno zgodovino gozdarstva
razkrije spreminjanje poudarkov gospodarjenja
z gozdovi, in sicer od pojava propadanja gozdov
v osemdesetih letih, večnamenskega gospodarjenja, ohranjanja biotske pestrosti do prilagajanja podnebnim spremembam in vzpodbujanja
rabe obnovljivih gozdnih virov v zadnjem času.
Dogajanja v svetovnem merilu nakazujejo vedno
večjo podobnost razvojnih gibanj na različnih
ravneh. Prvič je jasno zaznavna globalizacija problemov, kjer so jasne prednostne naloge zmanjšati
neugodne spremembe okolja. Vedno več novejših
zgodovinskih raziskav razkriva dokaze o propadanju civilizacij zaradi čezmernega izkoriščanja
okolja (prim. DIAMOND, 2005). Pogosto so bila
ključna vprašanja preživetja vezana na ravnanje z
gozdovi (npr. Maji, civilizacije Bližnjega vzhoda,
Velikonočni otok, Japonska in Kitajska). Inventarizacije in analize (FRA, 2006) kažejo, da je
dandanes globalno najmanj gozdov v zgodovini
človeštva, razvojna gibanja pa so zaradi krčitev in
neugodnih vplivov podnebnih sprememb izrazito
neugodna (SEPPÄLÄ, in sod. 2009). Razmišljanja o
omejenosti organske proizvodnje, ukrepi za ohranjanje naravne rodovitnosti in zmanjšanje ekološke
stopinje so več kot potrebni. Svetovno gledano
je največji razvojni izziv spremeniti degradacijo
ekosistemov v njihovo postopno izboljševanje ob
povečanih potrebah po ekosistemskih storitvah
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
V prihodnje bodo gospodarjenje z gozdovi
zaznamovale hitre spremembe naravnega, družbenega in gospodarskega okolja. Operativni
program za uresničevanje nacionalnega gozdnega
programa mora temeljiti na prilagodljivosti,
soglasju (participacija), širini (priprava podrobnih
GozdV 67 (2009) 7-8
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operativnih načrtov) in usklajenosti delovanja
(stroka, raziskave in razvoj, izobraževanje, ozaveščanje javnost, porabniki, lastniki). V prihodnje
bo potrebno več usmerjevalnih instrumentov
s strani države, kajti v minulem obdobju trg ni
zadovoljivo uravnaval razmer v gozdovih in gozdarstvu. Instrumenti državne gozdarske politike
niso nujno dragi, njihova pomembna vloga je v
motiviranju, združevanju pogledov in skupnem
delovanju, ozaveščanju in izobraževanju. Zaradi
omejenih sredstev in časa bo nujno postavljanje
prednostnih nalog in sredstva osredotočiti na
nekaj najpomembnejših projektov.

6

Povzetek

Prispevek je nastal kot podpora pripravi Operativnega programa za uresničevanje Nacionalnega
gozdnega program Slovenije (NGP). Namen
prispevka je primerjati slovenske gozdove in
gozdarstvo s svetovnimi in evropskimi razvojnimi gibanji in politikami, izpostaviti razvojne
priložnosti in probleme gozdarstva v Sloveniji
ter predlagati instrumente za doseganje razvojnih ciljev NGP. Najpomembnejša negativna
gibanja v svetovnem merilu zajemajo nadaljnje
spreminjanje prvotnih gozdov v druge rabe tal,
večanje deleža gozdnih nasadov in vse pogostejše
abiotske in biotske motnje. Pozitivna gibanja so
večanje površin zavarovanih gozdov za ekološke
in socialne vloge, večanje količin in vrednosti
nelesnih gozdnih proizvodov in krepitev večnamenske rabe gozda. Slovensko gozdarstvo z razvitimi načini trajnostnega gospodarjenja mora v
skladu z možnostmi prevzemati tudi odgovornost
za ohranjanje gozdov v svetovnem merilu.
V Evropi se veča površina gozdov, prevladujejo nasadi iglavcev, ogroženost gozdov zaradi
onesnaženja, požarov in naravnih motenj je vse
večja. Ministrske konference o varovanju gozdov
pomenijo soglasje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi v Evropi in podporo podobnim
prizadevanjem v svetovnem merilu, mnenja o
sonaravnem gospodarjenju z gozdovi pa so različna. Zadnja ministrska konferenca o varovanju
gozdov v Evropi poudarja pomen aktivnejše
rabe gozdov in gospodarjenja z vodnimi viri
v gozdovih.
GozdV 67 (2009) 7-8

V Sloveniji so za gozdove in gozdarstvo temeljna
razvojna ovira zaostrene razmere v okolju, ki
obsegajo, npr., podnebne spremembe, onesnaženje
okolja in invazivne vrste. Priložnost in prednost
Slovenije na področju prilagajanja okoljskim
spremembam in področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti so razmeroma ohranjeni gozdovi
in sonaravno gospodarjenje. Razvojne usmeritve
obsegajo dejavnejše gospodarjenje z gozdovi in
krepitev odpornosti gozda. Po drugi strani se
bo delež zavarovanih gozdov povečeval zaradi
mreženja, boljše zastopanosti vseh združb in
ohranjanja biotske pestrosti. Na gospodarskem
področju je razvojna priložnost v aktiviranju
potencialov zasebnih gozdov, kjer izkoriščamo
manj kot polovico prirastka. Pomembni poudarki
so tudi na profesionalizaciji dela in varstvu pri
delu. V vseh sektorjih lastništva so pomembne
dobre prakse pri rabi mehanizacije, predvsem
zaradi poškodb tal in prilagajanje na večji pomen
listavcev. Slovenski gozdovi zaradi združevanja
funkcij pomenijo odlično izhodišče za uresničevanje družbenih vlog gozdov. Razvijati je treba
turistične, rekreativne in poučne vloge gozdov, ki
so priložnost za širitev in popestritev gozdarske
dejavnosti.
V prihodnje bodo gospodarjenje z gozdovi
zaznamovale hitre spremembe naravnega in
družbenega okolja. Glavni izzivi za gozdarstvo,
ki jih je mogoče predvideti za 21. stoletje, pa so:
zmanjšanje rabe fosilnih goriv in povečanje rabe
lesa kot okolju prijazne surovine in obnovljivega
energenta; ohranjanje zdravja in stabilnosti gozdov
v razmerah podnebnih sprememb; ohranjanje
biotske raznovrstnosti gozdov ob njihovi povečani
rabi; ohranjanje konkurenčnosti gozdarskega
sektorja z vidika ekonomičnosti in delovnih
razmer; razvijanje, vrednotenje in trženje nelesnih gozdnih dobrin. Operativni program, sposoben prilagajanja, vendar bi temeljil na širšem
soglasju, lahko značilno vpliva na doseganje
ciljev, določenih v NGP. Minuli rezultati kažejo,
da je potrebnih več usmerjevalnih instrumentov
s strani države, kajti v prejšnjem razdobju trg ni
zadovoljivo uravnaval razmer v gozdovih in gozdarstvu. Instrumenti državne gozdarske politike
niso nujno dragi, njihova pomembna vloga je v
motiviranju, združevanju pogledov in skupnem
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delovanju, ozaveščanju in izobraževanju. Zaradi
omejenih sredstev bo nujno postavljanje prednostnih nalog in sredstva osredotočiti na nekaj
najpomembnejših projektov.

7

Summary

This contribution was meant to support The Operational Program for realization of the National
Forest Program of Slovenia (NFP). Its goal is to
compare Slovenian forests and forestry with the
world and European trends and policies, to point
out the developmental challenges and problems
in Slovenian forestry and to propose instruments
for achieving the developmental goals of the NFP.
The most important negative trends on a global
scale comprise further converting of forests into
other land uses, increasing of the forest plantations share and abiotic and biotic disturbances
at increasing intervals. The positive trends are:
increasing protected forests surfaces intended
for ecological and social roles, increasing the
quantities and values of non-timber forest goods
and intensifying multipurpose use of forests.
Slovenian forestry with its developed models of
the sustainable management must, in accordance
with its possibilities, also accept the responsibility
for forest preservation on a global scale.
The forest surface in Europe is increasing;
coniferous trees plantations prevail, forest degradation because of the pollution, fires and natural
disturbances is increasing. Ministry conferences
on forest protection are a sign of the consent on
the sustainable forest management in Europe
and support to similar ambitions on a global
scale, but the opinions on close-to-nature forest
management differ. The last ministry conference
on European forest protection in Warsaw emphasizes the significance of a more active forest use
and forest water sources management.
In Slovenia, the basic developmental impediments for forests and forestry are the aggravated
conditions in the environment, comprising e.g.
climatic changes, environment pollution and
invasive species. Slovenia’s opportunity and advantage in the field of adapting to the environmental
changes and of sustaining biodiversity are relatively well preserved forests and close-to-nature
management. The developmental orientations
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comprise more active forest management and
improvement of forest resilience. On the other
hand, the share of the protected forest will be,
due to the networking, better representation
of all associations and sustaining biodiversity,
increasing. Activating private forests potentials
where less than a half of increment is used represents the developmental opportunity in the
field of economy. Important stresses are also laid
on work professionalization and safety at work.
Good practice with mechanization use is, above
all because of the soil damage and the adaptation
to the growing importance of coniferous trees,
very important in all ownership sectors. Because
of consolidating the functions, Slovenian forests
represent a perfect starting-point for realization
of social forest roles. Touristic, recreational, and
educational role of the forest should be developed;
they represent also an opportunity for broadening
and giving variety to the forestry.
Forest management will be marked by fast
changes of the natural and social environment
in the future; the main challenges for Slovenian
economy we can expect in the 21st century are:
- decreasing the use of fossil fuel and increasing
the use of wood as an environment friendly raw
material and renewable energy source; - preserving forest health and stability in conditions of
climatic changes; - sustaining forest biodiversity
while increasing their use; 4) improving the
competitive position of the forestry sector from
the viewpoint of the economy and working conditions; - developing, evaluating and marketing
the non-timber forest goods. An operational program which is capable of adapting but based on a
broader consent can significantly affect reaching
the goals set in the NFG. The past results show
that more directional instruments from the state
are needed, since the market did not adequately
regulate the conditions in forests and forestry in the
past period. The instruments of the state forestry
policy are not necessarily expensive, they play
an important role in motivating, converging the
view-points and in joint presentation, instruction
and education. Due to the limited assets setting
the priority tasks will be necessary and the assets
will have to be concentrated on some of the most
important projects.
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Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje
Importance of the University for Education in Forestry
Andrej Bončina*, Janez Pirnat**
Izvleček:
Bončina, A., Pirnat, J.: Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 7–8. V slovenščini
z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, lektoriranje slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Znanje je pomembno za razvoj gozdarske dejavnosti. Nacionalni gozdni program obravnava izobraževanje, vendar
cilji, opredeljeni za to področje, niso ambiciozni. Biotehniška fakulteta je izpeljala prenovo študijskih programov;
gozdarsko izobraževanje bo potekalo na treh stopnjah. Pri prenovi smo sledili ideji, da je treba smiselno zaokrožiti
naravoslovne, tehnične in družboslovne vsebine in vzgajati diplomante s širokim znanjem, ki bodo obvladovali
nujne temeljne vsebine in imeli hkrati zadosti preglednega znanja. Na kratko so opisane slabosti prenovljenega
študija gozdarstva in dileme glede prihodnjega razvoja študija gozdarstva pri nas in v evropskem prostoru.
Ključne besede:izobraževanje, znanje, študijski program, gozdarstvo, nacionalni gozdni program, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Abstract:
Bončina, A., Pirnat, J.: Importance of the University for Education in Forestry. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 67/2009, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading
of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The knowledge is important for the development of the forestry. The national Forest Program deals with the
education, but the objectives, determined for this field, are not very ambitious. The Biotechnical Faculty carried
out the renovation of the study programs; the forestry education will take place in three grades. Performing the
renovation we followed the idea of sensibly rounding up scientific, technical and social contents and educating
graduates with broad knowledge, mastering the necessary basic contents and, at the same time, having sufficient
overview knowledge. We briefly describe the deficiencies of the renovated study of forestry and the dilemmas
concerning the future development of the forestry study in Slovenia and Europe.
Key words: education, knowledge, study program, forestry, national forest program, Department for Forestry and
Renewable Forest Resources

1	Nacionalni gozdni
program in izobraževanje
Človeški viri so temeljni za razvoj celotne družbe.
To velja tudi za področje gozdarstva, ki obsega
vse dejavnosti, ki so povezane z gospodarjenjem z
gozdovi. Človeške vire lahko različno opisujemo,
npr. s številom, starostno strukturo in podobno.
Vsekakor pa so pomemben kakovosten vidik:
znanje, izobrazbena struktura, inovativnost,
ustvarjalnost ljudi pa tudi volja do sprememb.
Vsi ti atributi so povezani z znanjem, zato se, tudi
ob presojanju nacionalnega gozdnega programa
(NGP), postavljajo vprašanja: ali se zavedamo
pomena znanja za razvoj gozdarstva; ali sploh
cenimo ljudi z znanjem; ali imajo ljudje z veliko
znanja sploh možnost za uveljavljanje; ali dovolj
»izkoriščamo« človeške potenciale, torej tudi
GozdV 67 (2009) 7-8

njihovo znanje za razvoj dejavnosti; ali imajo formalno visoko izobraženi gozdarji dovolj »pravega«
znanja za razvoj dejavnosti; ali nacionalni gozdni
program podpira širitev znanja in podobno. Za
povsem utemeljene odgovore na postavljena
vprašanja bi bile potrebne podrobne analize.
Kljub temu pa je mogoče v NGP opaziti znaten
razkorak med postavljenimi cilji po različnih
področjih, pomembnih za gospodarjenje z gozdovi, in cilji na področju izobraževanja. Ambicije
na področju izobraževanja namreč zaostajajo za
*Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire BF, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83,
1000 Ljubljana, SLO
**doc. dr. J. P., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire BF, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83,
1000 Ljubljana, SLO
317

Bončina, A., Pirnat, J.: Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje

cilji na drugih področjih. Za nove naloge, ki si
jih postavlja gozdarstvo, je potrebno dodatno
znanje in več znanja, in to za različne gozdarske
strokovnjake na različnih ravneh, sicer bodo
opredeljene usmeritve le deklarativne. Kako naj
bodo izobraženi revirni gozdarji, vodje odsekov,
vodje krajevnih enot, uslužbenci na ministrstvih,
vodje proizvodnje, raziskovalci, učitelji itn.? To
je pomembno vprašanje za razvoj gozdarstva in
konkurenčnost z drugimi, delno tudi mejnimi
področji, s katerimi se stroka srečuje vsak dan.
Prednostne teme in področja ključnih nalog je
mogoče najti v različnih evropskih dokumentih in
zborih. Eno predstavljajo ministrske konference o
varstvu gozdov v Evropi od začetka devetdesetih
let prejšnjega stoletja naprej (Strassbourg, 1990;
Helsinki, 1993; Lizbona, 1998; Dunaj, 2003; Varšava 2007). Zadnja, peta ministrska konferenca
v Varšavi še posebej poudarja vlogo gozdov za
blaženje podnebnih sprememb, ohranjanje kakovostnih vodnih virov in trajnostno rabo lesa kot
obnovljivega vira energije.

2

Sprememba zasnove
izobraževanja za
gozdarsko področje v
skladu z bolonjskimi
smernicami

Univerza je avtonomna pri oblikovanju študijskih
programov, hkrati pa pri tem vsaj delno upošteva
potrebe in zahteve po določenem znanju, ki ga
izražajo institucije in organizacije, ki zaposlujejo
diplomante. Prav tako ne moremo mimo sprememb, ki se na izobraževalnem področju dogajajo
v Evropi. Značilnosti Bolonjske deklaracije iz
leta 1999:
• poudarki:
– pomen znanja za razvoj v združeni Evropi
– pomen ohranjanja in spoznavanja kulturnih
okolij
– osrednja vloga univerz
• namen:
– ustvarjanje enotnega izobraževalnega območja
– ključ za večjo zaposljivost in mobilnost
državljanov Evrope
– povečati zmožnost trajnejše izmenjave
znanja
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•
–
–
–
–
–
–

usmeritve:
primerljivost diplom
dve stopnji
kreditni sistem ECTS
mobilnost
sodelovanje pri preverjanju kakovosti
vključevanje evropskih vsebin in identitete v
programe

V Evropi so velike želje po izmejavah, s katerimi študentje del svoje izobrazbe pridobijo tudi
v tujini. Na srečanje ministrov za izobraževanje v
Leuvenu aprila 2009 so sprejeli cilj, naj bi do leta
2020 okoli 20 % vseh evropskih študentov sodelovalo v različnih oblikah študentskih izmenjav. Taka
usmeritev mora zaznamovati naše izobraževalne
cilje v teoriji (primerljivost programov) in praksi
(jezikoslovne ovire).
Biotehniška fakulteta je izpeljala prenovo
študijskih programov skladno s smernicami
bolonjskega procesa. Ob tem smo se srečevali s številnimi pomisleki, saj ni bilo vedno jasno, kakšne
so prednosti sprememb. Najprej smo se odločili za
sistem 4 (prva stopnja) +1 (druga stopnja), vendar
smo bili na BF in širše osamljeni. Kakor koli, v
okviru BF smo se morali vključiti v spremembe
študijskih programov, ki obsegajo tri stopnje. Na
prvi stopnji, ki traja tri leta, smo pripravili dva
programa. Iz nekdanjega univerzitetnega študija
smo oblikovali program Gozdarstvo in obnovljivi
gozdni viri, iz nekdanjega visokošolskega študija pa
program Gozdarstvo. Oba programa sta se začela
v študijskem letu 2007/2008. Drugo stopnjo smo
poimenovali Gozdarstvo in upravljanje gozdnih
ekosistemov; delno je primerljiva z delom nekdanjega univerzitetnega programa in nekoliko z
nekdanjim magistrskim študijem. S tem študijem
bomo začeli v študijskem letu 2010/2011. Zadnjo,
tretjo stopnjo smo poimenovali Upravljanje gozdnih ekosistemov; traja dve leti in je primerljiva z
nekdanjim doktorskim študijem. S tem študijem v
okviru doktorskega študija Bioznanosti začenjamo
že v študijskem letu 2009/2010.
Ob prenovi je treba pretehtati slabosti dotedanjih programov in jih smiselno dopolniti ter
izboljšati. To smo izpeljali tako, da smo analizirali
in upoštevali prenovljene študijske programe
izbranih evropskih gozdarskih fakultet (TU Muenchen, BOKU Dunaj, TU Zvolen). Z vprašalnikom,
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s katerim smo pridobili 108 odgovorov, smo analizirali, kje so se zaposlovali naši diplomanti v letih
1993–2002, in dobili naslednje rezultate:
– 43 % v javni gozdarski službi,
– 16 % v šolstvu in znanosti,
– 15 % na SKGZ, MKGP, v inšpekcijskih službah,
upravnih organih,
– 12 % drugo,
– 8 % v gospodarskih družbah ali v s.p.,
– 3 % v organizacijah za varstvo narave,
– 2 % ni zaposlenih,
– 1 % na področju gospodarjenja z divjadjo.
Prav tako smo o študijskih željah in potrebah
izpeljali anketo med učitelji, študenti, za mnenje
in predloge smo povprašali tudi gozdarske organizacije, pripravili smo forume o prenovi. V okviru
teh participativnih postopkov smo upoštevali, vsaj

posredno, tudi usmeritve in cilje nacionalnega
gozdnega programa.
Ob dilemah glede novih študijskih programov velja opozoriti na nekaj premislekov glede
zasnove programov. Sledili smo ideji, da je treba
smiselno zaokrožiti naravoslovne, tehnične in
družboslovne vsebine, torej vzgajati diplomante
s širokim, celostnim znanjem (preglednica 1, 2).
Tak pristop ne sme voditi k pretirano splošnemu
in neučinkovitemu znanju, imeti mora dovolj
konkretnih in trdnih temeljev. Torej gre za kombinacijo obvladovanja nujnih temeljnih vsebin in
hkrati zadosti preglednega znanja; oboje skupaj
diplomantom omogoča primerljivost, kritičnost,
samozavest, sposobnost prilagajanja in sposobnost
znajti se. Takšnemu pristopu lahko kdo očita
pomanjkanje specializiranega znanja; to je vsaj

Preglednica 1: Temeljni cilji novih študijskih programov

Temeljni cilj:

pridobitev znanja o gozdovih in gospodarjenju, skladno s tremi sodobnimi
načeli upravljanja gozdov: načelom sonaravnosti, mnogonamenskosti in
trajnosti

Zahteva:

povezovanje ekološke, ekonomske in socialne komponente gospodarjenja
z gozdovi

Potrebno znanje o:

gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, tehnikah
in tehnologijah, sodobnih metodoloških orodjih

Usmeritev:

od »klasičnega gozdarstva« k celovitemu upravljanju gozdov

Preglednica 2: Usposobljenost diplomantov novih študijskih programov

Splošna usposobljenost

Predmetno specifične usposobljenosti – nekaj
primerov

• celovito znanje o gozdnih ekosistemih
• razvita okoljska odgovornost ter razvit etičen
odnos do narave

usposobljenost za:
• celovito upravljanje gozdov …
• razumevanje odvisnosti med gozdnimi rastišči,
sestoji, ekološkimi dejavniki, družbenim okoljem in gojitvenim ravnanjem, ohranitveno
upravljanje s populacijami prostoživečih živalskih vrst, ekonomsko vrednotenje gozdov in
funkcij gozda ter trženje gozdnih proizvodov,
izdelavo načrta za ureditev hudourniških območij, upravljanje z urbanim gozdom in katastrom
dreves v mestu
• itn.

sposobnost:
• povezovanja temeljnega in strokovnega
znanja
• za skupinsko in projektno delo
• komuniciranja s sodelavci, lastniki, javnostjo
• samoučenja in strokovnega razvoja
• reševanja strokovnih razvojnih problemov
in obvladovanje osnov raziskovalnega dela
• uporabe sodobnih orodij ...
• analize, sinteze in načrtovanja
GozdV 67 (2009) 7-8
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delno res, čeprav imajo študenti možnost izbire
nekaterih vsebin. Glede specializiranega znanja
velja tudi premislek, da se izobraževanje ne sme
končati s formalno diplomo, ampak je ta le temelj
za vseživljenjsko učenje.

3	Doktorski študij
Bioznanosti in področje
Upravljanje gozdnih
ekosistemov
Tretja stopnja bolonjske zasnove študijskih programov je doktorski študij. Biotehniška fakulteta
je v sodelovanju z nekaterimi drugimi fakultetami
pripravila doktorski študij Bioznanosti. Katera
področja naj bodo vključena v ta doktorski študij,
je bilo kar nekaj časa aktualno in polemično
vprašanje. Kakšna naj bodo kakovostna merila
sodelujočih v izpeljavi študija in za nas gozdarje
tudi pomembno razvojno vprašanje, ali je »gozdarstvo« sploh lahko eno izmed relevantnih področij
doktorskega študija. Ob vzponu biotehnologije,
mikrobiologije, genetike in podobnih področij, ki
raziskujejo žive sisteme na mikro- ali nanoravni,
so nekateri pojmovali gozdarstvo kot nekoliko
klasično, v primerjavi z drugimi manj znanstveno
področje. Morda smo za to delno krivi gozdarji
sami? Vendar smo le uspeli uveljaviti posebno
področje v okviru doktorskega študija Bioznanosti,
ki smo ga poimenovali Upravljanje gozdnih ekosistemov. V njegovi izpeljavi bodo poleg učiteljev
z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire sodelovali tudi nekateri raziskovalci iz Gozdarskega inštituta Slovenije in drugih institucij.
Ali je sprejeta študijska zasnova tega področja
optimalna? Kritičen odgovor je, da verjetno ne ali
pa vsaj – ne povsem, saj vsebinsko še ni povsem
ustrezen. Obenem lahko uveljavitev področja
Upravljanje gozdnih ekosistemov ocenimo kot
pomemben uspeh, posebno če se primerjamo z
dogajanjem v mnogih evropskih državah, kjer čas
gozdarstvu ni najbolj naklonjen, mnogi gozdarski
študijski programi so bili ukinjeni. Zakaj je to
sploh pomembno za gozdarstvo in torej tudi za
nacionalni gozdni program? Brez omenjenega
področja znotraj Bioznanosti bi bilo gozdarstvo
delno paralizirano, oslabljeno, v primerjavi z drugimi postavljeno v drugorazredni položaj. Vsaka
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gozdarska institucija ima (tudi v okviru NGP)
različne naloge in verjetno so vse pomembne za
razvoj gozdarske dejavnosti. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je s tem izpolnil
eno od svojih pomembnih poslanstev, podobno
uresničeno poslanstvo je tudi ohranitev raziskovalnega programa in skupine na oddelku.
Za prihodnost je pomembno vprašanje, ali
bomo doktorski študij ustrezno izkoristili. Ali
bomo vzgajali vrhunski kader, ali ga stroka in celotno področje sploh potrebujeta? Pri doktorskem
študiju ne gre za vprašanje števila diplomantov;
več ni nujno tudi bolje. Neselektivnost in veliko
diplomantov lahko vodi v inflacijo sicer formalno
izobraženih kadrov; pomembnejša je kakovost
doktorske izobrazbe. Pomembna naloga, tudi
nacionalnega gozdnega programa in celotne
gozdarske politike bi bila ustvarjanje razmer, v
katerih bo novo znanje potrebno in zaželeno. Ta
zunanji naboj in zahteve »od zunaj« pogrešamo.
Pogrešamo razmere, ki bi spodbujale »najboljše«
za nadaljevanje študija; to so posamezniki, ki so
potem tudi akterji razvoja celotnega področja.

4	Dileme prihodnjega
razvoja izobraževanja na
področju gozdarstva
V evropskem in tudi širšem prostoru je zaznati
dilemo glede prihodnjega razvoja izobraževanja
na področju gozdarstva. Različne poglede in razvojne težnje bi lahko združili v dve glavni skupini.
Ena skupina si prizadeva za večjo znanstveno
odličnost, ki je pogosto pogojena z izrazito specializacijo, v ospredju so predvsem ozka znanstvena
področja, prevladujejo pristopi, ki so sicer znani
na področjih biotehnologije, mikrobiologije in
podobno. Nekateri so tak pristop opisali, »da
bomo vse več vedeli o vse manjšem in manjšem,
na koncu bomo vedeli skoraj vse o nič«. V takšnem pristopu so zapostavljeni nekateri celostni in
upravljavski vidiki obravnavanja gozda; klasičnega
gojenja gozdov ali urejanja gozdov ni ali se z njim
ukvarjajo »negozdarji«, pogosto biotehnologi,
biologi, še manj so prisotna področja, povezana
s pridobivanjem in tehnologijami. Praviloma
specialistični pristop omogoča znatno uveljavljanje učiteljev - raziskovalcev v mednarodnem
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znanstvenem okolju, ni pa nujno, da so izsledki
povezani z relevantnimi upravljavskimi problemi
v domačem okolju. Drugi pristop zagovarja »gozdarsko« izobraževanje, ki naj bi dajalo celovito
znanje o gozdnih ekosistemih, njihovem okolju
in njihovem upravljanju. Katere so pomembne
ali vsaj pomembnejše vsebine pri takem pristopu,
je lahko tudi subjektivno ali celo predmet nesoglasij med nosilci posameznih vsebin. Vsekakor
pa je pomembnost vsebin povezana z upravljanjem: katero znanje potrebujemo za čim boljše
upravljanje gozdnih ekosistemov. Tudi pri tem
pristopu je potrebno znanstveno uveljavljanje,
veliko večje in uspešnejše kot doslej, ostajanje
zgolj na strokovni ravni ne bo opravičilo obstoja
doktorskih študijev, uveljavljati se bo treba doma
in v mednarodnem prostoru. Vseeno pa je pristop širši, tudi če so obravnavni segmenti ozki, so
vedno ocenjeni v kontekstu širšega gozdarstva.
Takšen pristop vzgaja sicer široko razgledanega
gozdarskega strokovnjaka, ki pa se je sposoben
reševati in razvijati tudi specialna področja.
Kateri pristop bo zmagal ali vsaj prevladal, ni
odvisno le od gozdarskih fakultet ali oddelkov.
Politika financiranja ima lahko velik vpliv; v svetu
je opaziti uveljavljanje predvsem prvega pristopa,
vendar so opazne spremembe k večji odprtosti za
drugi pristop. V prid drugega pristopa so lahko
predvsem upravljavski vidiki, zahteve uporabnikov, delodajalcev ipd.
Ob razmišljanju in izobraževanju se postavlja
tudi vprašanje o pridobivanju ne le znanja, ampak
tudi širšega – vrednostnega in etičnega odnosa
do gozda, okolja in družbe, znotraj katerega
posameznik kopiči in tudi vrednoti svoje znanje.
Če povzamemo – nobeno dobro delo ne nastane
brez navdušenja, nobeno odlično delo pa ne
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le z navdušenostjo. Navedeno kaže na pomen
drugih sestavin poleg znanja, ki so potrebne
za kakovostno in razvojno delo. Nekaj od tega
lahko privzgoji univerza, veliko pa organizacijske
razmere, delovne in napredovalne možnosti v
zaposlitvenem svetu.

5

Sklep

Ob razmisleku o vlogi univerze za gozdarsko
izobraževanje se zavedamo številnih dilem in
ugotovitev:
• Kako v študiju ohranjati potrebno širino za
pregled celotnega področja, hkrati s specializiranimi znanji, s katerimi trenutno »vlečejo«
nekatere druge stroke (mikrobiologija, biotehnologija, genetika, nanotehnologija)?
• Specializirano znanje je nujno, saj omogoča
potrebno osnovo za konkurenčnost na raziskovalnem področju in uspešnost v raziskovalnih
razpisih.
• Ali se bodo strokovnjaki s takšnim znanjem,
kot ga ponujajo vse tri stopnje prenovljenega
študija gozdarstva, brez težav uveljavili na vseh
strokovnih področjih v Sloveniji?
Ali je bila prenova študijskih programov uspešna, bo pokazal čas. Uspešnost lahko presojamo
šele po nekaj letih, ko nekaj generacij zaključi
študij in je na trgu dela, kjer se lahko uveljavi.
V tem je pravzaprav tveganje vsake prenove, saj
gre za »testne« generacije in če se spomnimo
začetka teh razmišljanj, za dragocene človeške
vire. Ob napačnem izobraževanju potenciale
zapostavimo ali vsaj ne razvijemo toliko, kot bi
jih lahko. Seveda ima tudi zavlačevanje prenove,
če je nujno potrebna, podobne posledice.
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Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov kot merilo
okoljskih vplivov

Monitoring of Forests and Forest Ecosystems as a Measure for the Ecological
Influences
Primož SIMONČIČ1, Gal KUŠAR2, Marko KOVAČ3
Strokovni članek za Gozdarski vestnik – referat s posvetovanja ZGDS, 18. junij 2009
Izvleček:
Kušar, G., Simončič, P., Kovač, M.: Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov kot merilo okoljskih vplivov.
Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 33. Prevod Breda Misja, lektoriranje
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku je predstavljen monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE), ki pokriva vse slovenske gozdove
in je usklajen z mednarodnimi metodologijami in priporočili. Sistem MGGE poteka na dveh ravneh: podatki s prve
ravni podajajo stanje, prostorsko informacijo ter trende glede stanja gozdov, podatki z druge ravni pa podajajo
informacije o procesih, ki potekajo v posameznih sestojih. Rezultati MGGE so lahko podlaga spremljanja okoljskih
vplivov na gozd, spremljanje trendov osutosti in poškodovanosti drevja, spremljanje vnosa onesnažil v gozd, tako
z bioindikacijsko metodo z epifitskimi lišaji kot neposredno z meritvami sestojnih padavin, spremljanje posledic
gospodarjenja z gozdovi, stanja gozdne vegetacije v povezavi z različnimi okoljskimi dejavniki, spremljanje preskrbe
drevja z mineralnimi hranili, stanja gozdnih tal, biotske raznovrstnosti gozdnih ekosistemov in funkcij gozdov. Izdelana
je tudi analiza sedanjega sistema MGGE glede na indikatorje ciljev Resolucije o nacionalnem gozdnem programu.
Ključne besede: monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov, indikatorji ciljev nacionalnega gozdnega programa,
pravilnik o varstvu gozdov, raven 1, raven 2, Slovenija
Abstract:
Kušar, G., Simončič, P., Kovač, M.: Monitoring of Forests and Forest Ecosystems as a Measure for the Ecological
Influences. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English,
lit. quot. 33. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article presents the monitoring of forests and forest ecosystems (MFFE) which comprises all Slovenian forest
and is harmonized with international methodologies and recommendations. The MFFE system takes place on two
levels: the data from the first level present the status, spatial information and trends regarding the forest condition;
the data from the second level present information on processes taking place in individual stands. The MFFE
results can represent the basis for changing ecological influences on forest, monitoring the trends, foliage drop and
tree damage, monitoring the input of pollutants in the forest both with the bioindication method with epiphytic
lichens and directly with measuring stand precipitations, monitoring the consequences of forest management, forest
vegetation condition related to diverse ecological factors, monitoring supplying the trees with mineral nutrients,
forest soil condition, biodiversity of forest ecosystems and forest functions. The analysis of the present MFFE system
with regard to the goal indicators of the Resolution on the national forest program has also been made.
Key words: monitoring of forests and forest ecosystems, national forest program goal indicators, Rules on the
protection of forests, level 1, level 2, Slovenia

1

Uvod

Ohranjanje integritete gozdnih ekosistemov,
katere ključni del je zdravje gozda, je temeljna
obveznost slovenskega gozdarstva in temeljni
pogoj za uveljavljanje zdržnega, ekosistemskega
in večnamenskega gospodarjenja s slovenskimi
gozdovi.
Zato med bistvene in temeljne dejavnosti
gozdarstva sodi tudi spremljanje stanja gozdov
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v času oz. monitoring. To je dejavnost, ki jo tudi
včasih gozdarstvu nenaklonjena laična javnost
priznava in razume kot bistveno za uresničevanje
dr. P. S., Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2,
Ljubljana
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zdržnega (»trajnega«), ekosistemskega (»sonaravnega«) in večnamenskega (»multifunkcionalnega«)
gospodarjenja z gozdovi. Kot tako pa jo definira
in nalaga tudi v Helsinkih sprejeta obvezujoča
resolucija H1 Ministrske konference o varovanju
gozdov v Evropi – MCPFE (1993): »nadzor in raba
gozdov/gozdnih površin, na način in v obsegu, ki
omogoča vzdrževati biotsko raznovrstnost, proizvodnost, regeneracijsko sposobnost, vitalnost, kot
tudi njihov potencial, zdaj in v prihodnosti ter
izpolnjevati odgovarjajoče ekološke, ekonomske in
socialne funkcije na lokalni, nacionalni in globalni
ravni, ne da bi škodovali ostalim ekosistemom«.
Dejavnosti monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov v 74. členu v okviru nalog javne gozdarske službe (JGS) predpisuje Zakon o gozdovih
(Ur. l. RS, št. 30/1993, z dopolnitvami Ur. l. RS, št.
13/1998, 56/1999, 67/2002, 110/2002, 112/2006,
115/2006 in 110/2007) na naslednji način:
a usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti
gozdov,
b usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostično-diagnostične službe za
gozdove.

2	Razvoj in vsebina
monitoringa gozdov in
gozdnih ekosistemov v
mednarodnih okvirih
Kot odziv na zakisovanje voda v Evropi (predvsem
v Skandinaviji) in poznejše propadanje (»umiranje«) gozdov je bil leta 1985 v okviru UN/ECE
Konvencije o daljinskem onesnaževanju zraka
na velike razdalje prek meja – CLRTAP (1979)
ustanovljen Mednarodni program sodelovanja za
ocenjevanje in spremljanje učinkov onesnaženega
zraka na gozdove – ICP Forest (1984) s cilji:
1. Izdelovati periodične preglede prostorskih in
časovnih sprememb stanja gozdov v odvisnosti
od antropogenih (predvsem onesnaževanje
zraka) in naravnih stresnih dejavnikov na
državnem in evropskem nivoju (»raven I«);
2. Prispevati k boljšemu razumevanju povezav
med stanjem gozdnih ekosistemov in antropogenimi vplivi ter naravnimi stresnimi dejavniki
tako, da se intenzivno spremlja stanje na več
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3.
4.

5.

6.

izbranih trajnih opazovalnih ploskvah (TRP),
strateško razporejenih po vsej Evropi (»raven
II«) in proučuje razvoj pomembnih gozdnih
ekosistemov v Evropi;
Zagotoviti temeljit vpogled v soodvisnost
sestavin gozdnih ekosistemov z zbiranjem
informacij iz sorodnih študij;
Prispevati k izračunu kritičnih obremenitev
gozdnih ekosistemov in njihovih prekoračitev
ter izboljšati sodelovanje z drugimi programi
okoljskega monitoringa v okviru CLRTAP
(1979) in zunaj nje;
Z dejavnostmi programa prispevati k oblikovanju gozdarske politike na nacionalni,
vseevropski in globalni ravni z vidika učinkov
podnebnih sprememb na gozdove, zdržno
gospodarjenje z gozdom in biotsko raznovrstnost v gozdovih;
Posredovati javnosti in politiki bistvene
podatke.

Leta 1986 je Evropska zveza (EU) sprejela
Shemo za zaščito gozdov pred onesnaženim
zrakom in ji je z Uredbo EEC, št. 3528/86, o
zaščiti gozdov pred onesnaženim zrakom (UN/
ECE 1998) dala zakonsko podlago. Leta 1992 je
sledila Uredba EEC, št. 2158/92, o zaščiti gozdov
pred požari (UN/ECE 1992). Aktivnosti sledijo
ciljem 1. Strasbourške resolucije za naslovom
Evropska mreža stalnih poskusnih ploskev za
nadzor gozdnih ekosistemov MCPFE (1990), 1.
Helsinške resolucije z naslovom Splošne smernice za zdržno gospodarjenje z gozdovi v Evropi
MCPFE (1993), ki upošteva nekatere, z gozdom
povezane odločitve, ki so bile leta 1992 sprejete
na Konferenci Združenih narodov o okolju in
razvoju v Rio de Janeiru (Konferenca Združenih
narodov o okolju in razvoju, aneks 3, 1992), 2. Lizbonske resolucije z naslovom Vsesplošni kriteriji,
indikatorji in smernice za zdržno gospodarjenje z
gozdovi na operativni ravni MCPFE (1998) ter 1.
Dunajske resolucije z naslovom Okrepitev sinergij
za zdržno gospodarjenje z gozdovi v Evropi z
medsektorskim sodelovanjem in nacionalnimi
gozdnimi programi MCPFE (2003b), ki povzema
vse prejšnje resolucije.
S 1. 1. 2003 sta obe evropski uredbi (EEC, št.
3528/86 in 2158/92) prenehali veljati. Nadomestila ju je shema Forest Focus (Regulation EC, št.
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2152/2003) z veljavnostjo do leta 2006. Leta 2006
je Evropska komisija predložila Akcijski načrt EU
za gozdove (2006), ki izhaja iz Resolucije Sveta o
gozdarski strategiji za Evropsko unijo, št. 1999/C
56/01 (1998). Njeni splošni cilji so podpora in
krepitev trajnostnega gospodarjenje z gozdovi
ter njihovih večnamenskih vlog, temelji pa na
načelih nacionalnih gozdnih programov, ki so
okvir za izvajanje mednarodnih obveznosti, na
priznavanju večjega pomena globalnih in medsektorskih vprašanj gozdarske politike, ki terja
večjo skladnost in usklajevanje, ter na potrebi po
izboljšanju konkurenčnosti gozdarskega sektorja
EU. Eden izmed ključnih ukrepov Resolucije
Sveta o gozdarski strategiji za Evropsko unijo, št.
1999/C 56/01 (1998), je 8. ukrep – delo v smeri
evropskega sistema spremljanja gozdov, ki je
predvideval, da bo del spremljanja stanja gozdov
potekal v okviru finančnega instrumenta LIFE+,
kar se je uresničilo s potrditvijo projekta FutMon
Life+. V Akcijskem načrtu EU za gozdove (2006)
je zapisano, da si bo Evropska komisija skupaj z
državami članicami in ustreznimi mednarodnimi
organizacijami prizadevala oblikovati evropski
sistem spremljanja gozdov, ki bo uporabljal že
vzpostavljene zbirke podatkov o gozdovih in
sisteme spremljanja. Celovit sistem na podlagi
že vzpostavljenih in vzpostavljajočih se oblik
zbiranja podatkov držav članic, Evropske komisije,

evropskega gospodarskega prostora in drugih
(npr. FAO/GFRA 2000, 2006), omogoča izpolnitev
potreb po poročanju za znanstvene (komentar:
raziskovalne) in politične namene. Spremljanje
gozdov naj ne bi bilo omejeno samo na okoljske
kazalnike, temveč bo vključilo tudi gospodarske
ter druge kazalnike (npr. kazalnike, potrjene s
4. ministrsko Konferenco o varovanju gozdov v
Evropi (MCPFE, 2003a).

3	Predstavitev sistema
monitoringa gozdov in
gozdnih ekosistemov
(MGGE)
Stanje gozdov in gozdnih ekosistemov se trenutno
spremlja s sistemom velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE,
ang. Forest and Forest Ecosystem Condition Survey
- FECS) na ploskvah vzorčnih mrež 4 km x 4 km
in 16 km x 16 km (»I. raven«; v Evropi na 5.000
ploskvah) in z intenzivnim monitoringom (»II.
raven«) na 10 trajnih raziskovalnih ploskvah (v
Evropi na 800 ploskvah) v okviru sheme ICP
Forest (1984).
Podlaga sistemu velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov je sistematična vzorčna mreža 4 x 4 km (800 grozdov), ki
pokriva vse slovenske gozdove, slika 1. Na grozdih,

Slika 1: Vzorčna
mreža MGGE: ●
mreža 4 x 4 km,
● mreža 16 x 16
km
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ki so postavljeni na tej mreži, se izvajajo periodična
(na 5 do 10 let) snemanja. Na 45 grozdih redkejše
vzorčne mreže (16 x 16 km) pa se vse od leta 1986
snemanja izvajajo vsako leto. Za različne namene
je za snemanje mogoče uporabiti vzorčno mrežo
z različno gostoto (npr. 8 x 8 km, 4 x 8 km ...).
MGGE je zasnovan tako, da omogoča mnogonamensko rabo in pridobivanje podatkov o
različnih tematskih vsebinah, kot so, npr.: zdravstveno stanje gozdov (osutost in poškodovanost
dreves), bioindikacija s pomočjo epifitskih lišajev,
gospodarjenje z gozdovi, gozdna vegetacija, preskrba z minerali, gozdna tla, gozdni viri, biotska
raznovrstnost gozdnih ekosistemov in funkcije
gozdov. Sistem upošteva mednarodna merila in
priporočila, kot so: COST E43 (2004), ICP Forest
(1984), Forest Focus (2003), FutMon Life+ (2009),
UNFCCC (1992) in Kjotski protokol (1998) ter
IPCC GPG (2003).
Dela na ploskvah posameznega grozda obsegajo: podroben opis ploskve (rastišča in sestoja),
meritve in ocenjevanje izbranih znakov na drevesih, ocenjevanje osutosti in poškodovanosti
dreves ter ocenjevanje pokrovnosti epifitskih
lišajev (Kovač in sod., 2000, 2007). V določenih
obdobjih so bili na različno gostih vzorčnih
mrežah opravljeni še popisi stanja gozdnih tal in
preskrba drevja s hranili (16 x 16 km) ter ocene
zalog ogljika in dušika v opadu in tleh (8 x 8 km)
(Urbančič in sod., 2007).
Na desetih izbranih trajnih raziskovalnih
ploskvah (TRP) intenzivnega monitoringa (IM)
gozdov od leta 2004 kontinuirano poteka tudi
spremljanje procesov (v okviru programov Forest
Focus 2004-2006, JGS Intenzivni monitoirng –
MKGP 2007-2008, FutMon Life+ 2009-2010), ki
vključuje spremljanje osutosti in porumenelosti
listja drevja, zdravstvenega stanja drevja, rasti
drevja in pritalne vegetacije, fenološka opazovanja,
stanje gozdnih tal in mineralne prehrane drevja,
vnosa onesnažil v gozdne ekosisteme, vnos in
iznos snovi (dinamiko opada, talne raztopine),
spremljanje meteoroloških parametrov, prisotnost
in znake poškodovanosti vegetacije zaradi ozona
(O3) v gozdu.
V obdobju 2003–2004 so sodelavci Gozdarskega
inštituta Slovenije (GIS) s pomočjo Zavoda za
gozdove Slovenije (ZGS), ob ekspertni in finančni
GozdV 67 (2009) 7-8

pomoči Kraljevine Nizozemske, strokovnjakov
ALTERRA iz Wageningena (Nizozemska), sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP), s pomočjo Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Ministrstva
za okolje in prostor (MOP) vzpostavili delovno
skupino za izvajanje t. i. intenzivnega monitoringa (IM). Poleg tega je bil na GIS usposobljen
specializiran laboratorij za gozdno ekologijo za
izvajanje zahtevanih kemijskih analiz vzorcev. V
laboratoriju na leto obdela več kot 1.000 talnih,
vodnih in rastlinskih vzorcev in pri tem določijo
15.000 parametrov. Vzpostavljen je bil tudi sistem
trajnega spremljanja kakovosti dela (terensko in
laboratorijsko delo). Na temelju pridobljenega
zaupanja Slovenija v okviru FutMona Life+ kot
edina t. i. tranzicijska država vodi delovno skupino
meritev depozita v gozdove.
V obdobju 2009–2010 poteka projekt Futher
Development and Implementation of an EU-level
Forest Monitoring System - FutMon (LIFE07
ENV/D/000218), ki vključuje spremljanje stanja
gozdov na I. in II. ravni, vendar z vidika preverjanja
obstoječih indikatorjev ter njihove primernosti za
v prihodnje. V okviru naloge se bo na ravni EU
oblikoval predlog sprememb spremljanja stanja
gozdov, indikatorjev in metod, pa tudi ponovitve
njihovih snemanj.
Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov se spremlja
na I. in II. ravni. Velikoprostorski monitoring
gozdov na I. ravni je predpisan s Pravilnikom o
varstvu gozdov – PVG (Ur. l. RS št., 92-3942/00),
monitoring gozdnih ekosistemov na II. ravni (t. i.
intenzivni monitoring (IM) oz. spremljanje procesov v gozdnih ekosistemih) pa s Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu
gozdov – PSDPVG (Ur. l. RS, št. 56-2361/06).
Navodila in zahteve za izvajanje so navedene v
prilogah; za I. raven v prilogah PVG iz leta 2000
(PVG-VIII/1-4; Ur. l. RS, št. 92-3942/00), za II.
raven pa v prilogah PSDPVG iz leta 2006 (PVGVIII/5-14 in PVG-VIII/15, 15a, 15b, Ur. l. RS,
št. 56-2361/06).
V Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu - ReNGP (Ur. l. RS, št. 111-5510/07) iz
leta 2007 je spremljanje gozdov in gozdnih ekosistemov posredno vključeno prek preverjanja
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stanja indikatorjev, ki služijo oceni izvrševanja
ciljev in usmeritev ReNGP. Žal pa potreba po
zbiranju informacij o gozdu, o njihovem stanju,
ni eksplicitno izražena in navedena, kot je to v
izhodiščnem dokumentu EU – Akcijskem načrtu
EU za gozdove (2006).
V Resoluciji o nacionalnem programu varstva
okolja 2005–2012 – ReNPVO (Ur. l. RS, št. 2-3/06)
iz leta 2006 je spremljanje stanja gozdov omenjeno,
opredeljeno v poglavju Varstvo naravnih vrednot«,
natančneje v podpoglavju 4.2.2 Spremljanje stanja
gozdnih ekosistemov. Kljub natančni opredelitvi
ciljev pa po sprejetju ReNPVO po večini opredeljene cilje MOP ni finančno podprl.

o poškodovanosti gozdov in drevja, o čistosti
zraka (posredno z bioindikacijo lišajev), o stanju
kazalcev biotske pestrosti ter ocene o funkcijah
gozdov. Julija in avgusta 2007 je 38 terenskih
ekip ZGS in GIS popisalo 778 vzorčnih grozdov
na mreži 4 x 4 km. Dela na ploskvah grozda so
obsegala: podroben opis ploskve (rastišča in
sestoja), meritve in ocenjevanje dreves ter odmrle
lesne biomase, ocenjevanje osutosti in poškodovanosti dreves, ocenjevanje pokrovnosti lišajev
ter anketo o gozdnih funkcijah (Kovač in sod.,
2007). Popis je sofinanciral Holding slovenskih
elektrarn. Nekaj izbranih rezultatov MGGE 2007
prikazuje preglednica 1:

4	Monitoring gozdov in
gozdnih ekosistemov
(MGGE) 2007 – primer
podatkov za pripravo
nacionalnih poročil za
področje gozdarstva

5	Monitoring gozdov in
gozdnih ekosistemov ter
indikatorji za preverjanje
ciljev nacionalnega
gozdnega programa

Podatki MGGE so potrebni za pripravo nacionalnih in mednarodnih poročil za področje
gozdarstva. Poročila, ki se (lahko) napajajo z
njimi, so:
– poročila PVG (Ur. l. RS, št. 92-3942/00) in
PSDPVG (Ur. l. RS, št. 56-2361/06);
– FAO/GFRA (2000, 2006);
– poročila UNFCCC (1992) in poročila za Kjotski
protokol (1998);
– poročila o stanju gozdov – ICP Forest
(1984);
– statistika po NUTS (EFICS);
– številni EU vprašalniki (npr. MCPFE
(2003a).
Namen MGGE 2007 je bil pridobiti ocene o
količini žive in odmrle biomase (lesna zaloga,
prirastek, odmrl les, opad) v slovenskih gozdovih,

V ReNGP (Ur. l. RS, št. 111-5510/07) so po vsebinskih sklopih našteti cilji in indikatorji (lahko
tudi več različnih indikatorjev za posamezen cilj),
s pomočjo katerih je mogoče preverjati doseganje
ciljev in s tem uresničevanje ReNGP. Preglednica
2 na primeru sklopa 5 Slovenski gozd in trajnostno gospodarjenje prikazuje cilj 1 Ekosistemski
pristop in trajnostni razvoj gozdov v pomenu
njihove biotske raznovrstnosti ter vseh njihovih
ekoloških, gospodarskih in socialnih funkcij in
indikatorje, ki so po stolpcih razvrščeni glede
na tiste indikatorje, ki jih je mogoče pridobiti na
podlagi sedanjega PVG (Ur. l. RS, št. 92-3942/00)
in PSDPVG (Ur. l. RS, št. 56-2361/06), indikatorje,
ki jih je mogoče pridobiti z dopolnjenim PVG, ter
indikatorje, ki jih s sistemom monitoringa gozdov
in gozdnih ekosistemov ni mogoče pridobiti oz.
njihovo pridobivanje ni smiselno.

Preglednica 1: Izbrani kazalniki stanja slovenski gozdov leta 2007 (povprečje za obdobje 2000–07)

Kategorija
Lesna zaloga
Povprečni letni prirastek
Povprečni letni posek
Odmrla lesna biomasa
Povprečna osutost
Indeks osutosti
326

Povprečje
326,40 ± 14,13 m3/ha (4,3 %)
8,65 ± 0,56 m3/ha (6,5 %)
3,39 ± 0,72 m3/ha (21,2 %)
18,64 ± 3,10 m3/ha (16,6 %)
27,40 ± 0,20 %   (0,7 %)
38,20 ± 0,90 %     (2,4 %)

Skupaj
407.058.210 ± 17.582.700 m3
10.786.550 ± 698.320 m3
4.227.330 ± 897.840 m3
23.244.080 ± 3.865.700 m3
–
–
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Preglednica 2: Primer za sklop 5. ReNGP

ReNGP cilji

5. Slovenski gozd in
trajnostno gospodarjenje
Cilj 1
Ekosistemski pristop
in trajnostni razvoj
gozdov v pomenu
njihove biotske raznovrstnosti ter vseh
njihovih ekoloških,
gospodarskih in socialnih funkcij

ReNGP indikatorji

Razdeljeni gleda na PVG/PSDPVG

vsi

PVG/PSDPVG

Drevesna sestava

Drevesna sestava

Poškodovanost gozdov
Površina gozdov

Poškodovanost
gozdov

DPVG/
PSDPVG
Površina gozdov
Lesna zaloga

Delež gozdov z izdelanimi GGN

Prirastek
Posek

Lesna zaloga

Ni mogoče
pridobiti
Površina gozdov,
dostopnih za rekreacijo

Struktura gozdov
po ohranjenosti

Prirastek
Posek
Struktura gozdov po
ohranjenosti
Površina gozdov,
dostopnih za rekreacijo
Delež gozdov z izdelanimi GGN

Legenda:
– PVG/PSDPVG – snemanje po zahtevah PVG (Ur. l. RS, št. 92-3942/00) in PSDPVG (Ur. l. RS, št. 56-2361/06),
– DPVG/PSDPVG – snemanje po PVG (Ur. l. RS, št. 92-3942/00) in PSDPVG (Ur. l. RS, št. 56-2361/06) s prilagoditvami
(KPP, raven I (4 x 4 ali 16 x 16 km), raven II (IM), presek ploskev z dodatnimi informacijskimi sloji),
– ni mogoče pridobiti – podatka metodološko ali vsebinsko ni mogoče pridobiti z monitoringom.

Preglednica prikazuje, da je nekaj indikatorjev
mogoče pridobiti že s sedanjim sistemom, bistveno
več pa bi jih z dopolnjenim sistemom (z morda
tudi gostejšo vzorčno mrežo), s katerim bi snemali dodatna znamenja, kot je bilo to v primeru
MGGE 2007.
Podobna analiza je bila opravljena za vse
indikatorje ReNGP (Ur. l. RS, št. 111-5510/07).
Rezultate prikazuje preglednica 3.
Prikazano je, da je nekaj indikatorjev mogoče
pridobiti že s sedanjim sistemom, bistveno več pa

bi jih z dopolnjenim sistemom. Poudariti je treba
tudi, da pridobivanje določenih vrst podatkov ni
smiselno, ker obstajajo drugi načini.
Posamezni indikatorji se uporabljajo za
preverjanje več ciljev. Take indikatorje lahko
imenujemo »močne«, saj je z enim indikatorjem mogoče kontrolirati več ciljev. Z vidika
optimizacije monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov je tudi smiselno pridobivati tiste
indikatorje, ki lahko hkrati pokrivajo več ciljev;
preglednica 4.

Preglednica 3: Indikatorji po PVG/PSDPVG, DPVG/PSDPVG in drugi

PVG/PSDPVG
6
od tega:
– 2 pri 3 različnih ciljih

Indikatorji
DPVG/PSDPVG
37
od tega:
– 5 pri 3 različnih ciljih
– 6 pri 2 različnih ciljih

Ni mogoče pridobiti*
87
od tega:
– 1 pri 4 različnih ciljih
– 2 pri 3 različnih ciljih
– 2 pri 2 različnih ciljih

*podatka metodološko ali vsebinsko ni mogoče pridobiti z monitoringom
GozdV 67 (2009) 7-8
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Preglednica 4: Pogostost pojavljanja istih indikatorjev pri več ciljih

Indikator, ki se pojavi pri dveh ciljih in več
Število tečajev in predavanj za lastnike gozdov
Število udeležencev na javnih obravnavah GGN
Število medijskih prispevkov za lastnike gozdov
Prirastek
Površina zavarovanih gozdov
Površina gozdov v varovanih območjih
Površina gozdov
Lesna zaloga
Drevesna sestava
Delež osutosti krošenj
Število popularizacijskih dejavnosti za javnost
Struktura gozdov po stopnjah ohranjenosti
Struktura gozdov po ohranjenosti
Površina poškodovanih gozdov – glede na vzroke
poškodb in gozdnih tipih (tudi poškodovanost gozdnega mladja zaradi rastlinojede divjadi)
Površina mirnih con
Površina gozdov v ekološko pomembnih območjih
Krajinski vzorec
Količina odmrlega lesa
Skupaj

PVG/
PSDPVG

DPVG/
PSDPVG

Ni mogoče
pridobiti*
4
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
6

27

14

* podatka metodološko ali vsebinsko ni mogoče pridobiti z monitoringom

Preglednica prikazuje, da bi z dopolnjenim
sistemom PVG/PSDPVG lahko zasledovali in
preverjali stanje bistveno več indikatorjev, kot
jih lahko sedaj.

6.	Problematika kontinuitete
spremljanja stanja gozdov
v Sloveniji in EU
Prekinitev programa EU Forest Focus 2003–2006
leta 2006 je povzročila težave stalnosti slovenskemu
in evropskemu monitoringu gozdov in gozdnih
ekosistemov, hkrati pa pomeni opozorilo tistim, ki
ga izvajajo. Kot prvo: prekinitev programa in s tem
financiranja lahko pomeni, da v Evropi z gozdovi
ni težav in da javnost in politiki ne vidijo potrebe
po nadaljevanju spremljanja stanja gozdov. Kot
drugo pa lahko trdimo, da se je v zadnjem desetletju
zmanjšalo zanimanje za gozdove. Poleg tega se
odgovorni za izvajanje in usmerjanje spremljanje
328

stanja gozdov v EU niso ustrezno odzvali trenutnemu stanju duha v Evropi in doma. V preteklosti
so se rezultati spremljanja stanja gozdov v Evropi
navezovali predvsem na CLTRAP (1979) in so
povezani z onesnaževanjem okolja, manj pa na
sodobne problematike ekstremnih vremenskih
pojavov (npr. suše, poplave, ujme …), spremljanje
biotske raznovrstnosti, probleme degradacije tal,
izvrševanje obveznosti Kjotskega protokola in
drugih aktualnih okoljskih problemov. Poleg tega
so bili rezultati slabše predstavljeni strokovni in
laični javnosti, kakovostni podatki – rezultati številnih meritev spremljanja stanja gozdov – pa niso
našli poti do stroke in politike. Navkljub dejstvu,
da gre za mednarodno najobsežnejše sistematično
in usklajeno spremljanje stanja gozdov na svetu in
da bi z manjšimi prilagoditvami in dopolnitvami
lahko z njegovim izvajanjem pridobili številne
podatke za zadostitev poročanj (na ravni držav!)
za vse vrste mednarodnih konvencij, protokoGozdV 67 (2009) 7-8
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lov in dogovorov, na ravni EU in predvsem na
Generalnem direktoratu Evropske komisije za
okolje, jedrsko varnosti in civilno zaščito, ne razmišljajo pozitivno, pač v smeri ukinitvi sistema, ki
ima dobro infrastrukturo, in sistema, v katerega
vzpostavitev so posamezne države in EU namenile
milijone evrov.
Navezovanje izključno na politiko EU glede
spremljanja stanja gozdov je lahko dvorezno, saj
je relativen pomen gozda za posamezne članice
povsem različen. Nekatere dežele so svoje gozdove
uničile (Irska, Škotska, sredozemske dežele) ali jih
imajo po naravi zelo malo (Nizozemska). Slovenija
je z izjemno gozdnatostjo 63 % in ohranjenostjo
v specifičnem položaju. Obstoj zdravih gozdov
je v nacionalnem ekološkem, ekonomskem in
socialnem interesu Slovenije. Gozd je še vedno
izrazita »zgodba o uspehu«; 70 % obširnih slovenskih gozdov je v režimu NATURA 2000 (največ
v Evropi!). Specifična bilanca gozdnega ogljika
(sekvestracija) na enoto državne površine je
pribl. 150 g m-2a-1 (največ v Evropi, Finska 20 g
m-2a-1). Razmerje med sekvestriranim ogljikom
v dendromasi in tleh ter letno emisijo znaša v
Sloveniji 35 : 1 (največ v Evropi, Nemčija 10 : 1).
Letna akumulacija CO2 v slovenskem gozdu je
vsaj 30 % letne emisije CO2 v Sloveniji!

7

Kako naprej?

Glede na strateško pomembnost gozdov v Sloveniji je pridobivanje kakovostnih informacij o
stanju gozdov potrebno za oblikovanje nacionalne politike na področju gozdarstva. S tem ne
mislimo le na okoljski monitoring, ki je sestavni
del sistema, temveč tudi vse tiste informacije,
ki so temelj odločitvam pri gospodarjenju z
gozdovi. Obstoječe sisteme in podsisteme velja
ohraniti in razvijati tako, da postanejo komplementarni in da z najmanjšimi mogočimi vložki
pridobimo nujno potrebne informacije in s tem
oblikujemo informacijski podatkovni sistem za
gozdarstvo.
Predlog GIS je, da so spremembe PVG (Ur. l.
RS, št. 92-3942/00) v letu 2009 smiselne in da se
iz sedaj veljavne variante črtajo aktivnosti, ki se
niso izvajale; pustili pa bi vse tiste, ki potekajo v
okviru mednarodnega projekta FutMon Life+, kot
sledi iz EU DG ENV (2009), in ob nacionalnem
sofinanciranju MKGP ter MOP, in sicer vsaj še
do konca naslednjega leta (31. december 2010).
Naloga naloge FutMon Life+ je prenovitev spremljanja stanja gozdov v EU oz. njenih članicah;
temeljne projektne naloge izhajajo iz Akcijskega
načrta EU za gozdove (2006) in drugih vsebin
ter poročevalskih obveznosti tako EU kot držav
članic, npr.: CLRTAP (1979), MCPFE (2003a),

Slika 2: Piramida različnih ravni spremljanja stanja gozdov v Sloveniji, ki služijo različnim vsebinam in namenom;
puščica kaže na poskus prenašanja t.i. vzorcev obnašanja gozdnih ekosistemov, ki se jih zazna na ploskvah IM na
raven velikoprostorskih mrež (upscaling/downscaling).
GozdV 67 (2009) 7-8

329

Kušar, G., Simončič, P., Kovač, M.: Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov kot merilo okoljskih vplivov

UNFCCC (1992) in Kjota (1998), CBD (1992)
ter FAO/GFRA (2000, 2006).
Dva izmed temeljnih ciljev projektne naloge
FutMon Life+ sta:
1. povezovanje mreže nacionalnih gozdnih
inventur (NFI) in spremljanje stanja gozdov
na nacionalnih mrežah (16 x 16, 8 x 8, 4 x 4
km);
2. preverjanje in uvajanje novih indikatorjev stanja
gozdov na ploskvah intenzivnega monitoringa
gozdov (IM) in iskanje optimalnih objektov
IM (t. i. »core« – ključnih ploskev) in s tem
zmanjševanje njihovega števila. Novi indikatorji
bi lahko bili: vitalnost drevja, suša, kritična
obremenitev …
Zdaj potekajo priprave na prijavo nove projektne naloge v okviru razpisa LIFE+ (2011-2013;
zaključek razpisa 15. september 2009), ki bi bila
logično nadaljevanje naloge FutMon in prizadevanj v EU v smeri kontinuitete spremljanja
stanja gozdov, racionalizacije (povezovanje NFI
in spremljanja stanja in poškodovanosti gozdov),
povezovanje podatkovnih baz za NFI na ravni EU,
vendar na novih in prenovljenih temeljih; glede
na analize monitoringa gozdov v preteklosti, glede
na potrebe gozdarske in drugih (npr. okoljske,
trajnostnega razvoja …) politik/e in javnosti naj
bi bila nova naloga usmerjena implementaciji
spremljanja novih indikatorjev/kazalnikov na
omejenem številu trajnih raziskovalnih ploskev (IM) ter nadaljevanju povezovanja NFI in
spremljanja stanja gozdov. Velika pozornost bo
namenjena vrednotenju rezultatov monitoringa
in prenosu izsledkov porabnikom znanja, cilji pa
se navezujejo predvsem na indikatorje MCPFE
(2002).

8

Povzetek

V prispevku je predstavljen monitoring gozdov in
gozdnih ekosistemov (MGGE), ki poteka v skladu
s Pravilnikom o varstvu gozdov – PVG (Ur. l. RS,
št. 92-3942/00, dopolnila Ur. l. RS, št. 56-2361/06).
Velikoprostorski monitoring gozdov in gozdnih
ekosistemov poteka na sistematični vzorčni mreži
4 x 4 km (800 grozdov), ki pokriva vse slovenske
330

gozdove. Na grozdih se opravlja periodična
snemanja na 5 do 10 let. Na 45 grozdih redkejše
vzorčne 16 x 16-km mreže se opravlja vsakoletna snemanja. Za namene različnih snemanj
je mogoče uporabiti vzorčno mrežo z različno
gostoto, npr. 8 x 8 km, 4 x 8 km. Na desetih
izbranih ploskvah intenzivnega monitoringa
gozdov pa od leta 2004 poteka spremljanje procesov v gozdnih sestojih; v obdobju 2004–2006
kot aktivnost programa Forest Focus, v obdobju
2007–2008 kot naloga JGS Intenzivni monitoring
gozdov, v obdobju 2009–2010 pa kot ena izmed
aktivnosti naloge FutMon Life+.
Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov
je zasnovan tako, da omogoča mnogonamensko rabo in pridobivanje podatkov o različnih
tematskih vsebinah. Rezultati monitoringa so
lahko podlaga spremljanja okoljskih vplivov na
gozd, spremljanje trendov osutosti in poškodovanosti drevja, spremljanje vnosa onesnažil v
gozd, in sicer z bioindikacijsko metodo z epifitskimi lišaji in neposredno z meritvami sestojnih
padavin, spremljanje posledic gospodarjenja z
gozdovi, stanja gozdne vegetacije v povezavi
z različnimi okoljskimi dejavniki, spremljanje
preskrbe drevja z mineralnimi hranili, stanja
gozdnih tal, biodiverzitete gozdnih ekosistemov,
funkcij gozdov.
Sistem monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov v Sloveniji je osnovan na usklajeni
mednarodni metodologiji in je v posameznih
aktivnostih/delih prilagojen slovenskim razmeram (PVG (Ur. l. RS, št. 92-3942/00, dopolnila
Ur. l. RS, št. 56-2361/06), COST E43 (2004),
ICP Forest (1984), Forest Focus (2003), FutMon
Life+ (2009), MCPFE (2003a), CLRTAP (1979),
Akcijski načrt EU za gozdove (2006), Kjotski
protokol (1998) in IPCC GPG (2003)). Podatki
s prve ravni podajo stanje, prostorsko informacijo ter trende glede stanja gozdov, na drugi
ravni pa za procese, ki potekajo v posameznih
sestojih. Podatki monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov so v rabi kot izhodiščni podatki
za pripravo nacionalnih poročil za področje
gozdarstva: FAO/GFRA (2000, 2006), UNFCCC
(1992), Kjotski protokol (1998), poročila o
stanju gozdov – ICP Forest (1984) in številni
EU vprašalniki.
GozdV 67 (2009) 7-8
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V luči potreb indikatorjev ciljev ReNGP (Ur.
l. RS, št. 111-5510/07) je predstavljena analiza
sedanjega sistema monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov ter podatkov, ki jih le-ta že sedaj
zagotavlja oziroma bi jih lahko z dopolnitvami.
Za konec je predstavljen tudi bodoči sistem
spremljanja gozdov in gozdnih ekosistemov
(stanje, spremembe).

9
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Pogled ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske službe

Slovenian Forestry Service’s Look at the Further Development of the Public Forestry
Service
Jošt Jakša*, Živan Veselič**
Izvleček:
Jakša, J., Veselič, Ž.: Pogled ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske službe. Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 7–8. V
slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, lektoriranje slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Članek obravnava pomen oblikovanja enotne javne gozdarske službe za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi in
razvoj gozdarske stroke v Sloveniji. Opisuje doslej opravljeno delo Zavoda za gozdove Slovenije in nakazuje njegov
nadaljnji razvoj z navedbo ciljev in usmeritev iz Nacionalnega gozdnega programa in navedbo usmeritev iz internega
razvojnega dokumenta – Strategije razvoja ZGS.
Ključne besede: javna gozdarska služba, Zavod za gozdove Slovenije, gozdarstvo, Slovenija.
Abstract:
Jakša, J., Veselič, Ž.: Slovenian Forestry Service’s Look at the Further Development of the Public Forestry Service.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English. Translated
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article talks about the significance of forming an integrative public forestry service for directing the forest
management and forestry profession development in Slovenia. It describes the already realized work of the
Slovenian Forestry Service and, by alleging the objectives and orientations from the National Forest Program and
orientations from the internal developmental document – Development Strategy of the SFS, indicates its further
development.
Key words: public forestry service, Slovenian Forestry Service, forestry, Slovenia

Ustanovitev ZGS je bila pomembno dejanje za
zagotovitev strokovnega dela z gozdovi in za
ohranitev gozdarske stroke v Sloveniji nasploh.
Maja 2009 je minilo 15 let od začetka delovanja
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki nadaljuje s strokovnim usmerjanjem gospodarjenja
z gozdovi v Sloveniji. Strokovno delo z gozdovi
ima v Sloveniji že dolgo tradicijo, v približno
takšni obliki kot ga gojimo danes, torej kot
trajnostno, večnamensko, načrtno in sonaravno
delo z vsemi gozdovi, ne glede na lastništvo, pa
smo ga v Sloveniji začeli po drugi svetovni vojni
po zaslugi uglednih gozdarskih strokovnjakov,
kot so bili dr. Dušan Mlinšek, dr. Rudolf Pipan
in številni drugi.
Začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja, pred
dobrimi petnajstimi leti torej, je bilo za slovensko
gozdarstvo nedvomno spet eno od prelomnih
obdobij, ki pa se je na koncu izteklo kot prelomno
le v pogledu organizacije gozdarstva in njegovega
financiranja, kar sta pomembni značilnosti vsakega
gozdarstva. Na srečo pa se niti v omenjenem času
GozdV 67 (2009) 7-8

niti v obdobju, ki je sledilo, niso zgodile prelomne
spremembe na področju temeljnih ciljev in usmeritev slovenske gozdarske stroke. Zakon o gozdovih
iz leta 1993, z manjšimi dopolnili v naslednjih letih,
ter oba nacionalna gozdna programa (iz let 1996
in 2007) zagotavljajo kontinuiteto strokovnega
dela z vsemi slovenskimi gozdovi. Za slovensko
gozdarsko stroko in kontinuiteto strokovnega dela
s slovenskimi gozdovi je bila nedvomno izjemno
pomembna določba omenjenega zakona, da se
ustanovi ZGS kot enotna javna gozdarska služba
za vse gozdove v Sloveniji.
Včasih, ko je slišati kritiko kakšne malenkosti
v delu ZGS, pozabljamo na pomen ustanovitve
enotne javne gozdarske službe za gozdarsko stroko
pri nas in na prednosti enotnega obravnavanja
vseh gozdov.
* J. J., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
** mag. Ž. V., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
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Ustanovitev ZGS je pomenila zagotovitev dobro
organizirane javne gozdarske službe, ki zagotavlja
ne le učinkovito terensko delo, ampak tudi izvedbo
zahtevnejših razvojnih nalog za potrebe razvoja
javne gozdarske službe pa tudi za širše potrebe
države. Prednosti takšne enotne javne gozdarske
službe so se pokazale kmalu. ZGS je v kratkem
času do visoke ravni razvil prostorsko informatiko
in izpopolnil gozdarski informacijski sistem, ki
ni v korist le gozdarjem, ampak tudi mnogim
institucijam zunaj gozdarstva, ki potrebujejo
zanesljive podatke o gozdu in gozdnem prostoru.
Nekatere strokovne naloge, ki jih je ZGS na ravni
celotne Slovenije izvedel v sorazmerno kratkem
času, v preteklosti gozdarstvu ni uspelo izvesti
v znatno daljšem obdobju. ZGS je bil uspešen
tudi pri izvedbi vseh novih nalog, povezanih z
zagotavljanjem finančne pomoči države lastnikom gozdov.
Z ustanovitvijo ZGS je gozdarstvo prvič dobilo
pristojnosti na področju usmerjanja dela z divjadjo, s čimer je zagotovljeno celovito usmerjanje
razvoja gozdnega ekosistema, in večje pristojnosti
na področju urejanja prostora.
Učinkovitost enotne javne gozdarske službe se
kaže tudi v tem, da so z novimi predpisi Zavodu
zaupane vedno nove javne naloge. ZGS je izvedel
številne mednarodne projekte (vodil je tri in sodeloval pri dvaindvajsetih mednarodnih projektih) in
je bil s podatki o gozdovih in strokovnim znanjem
v pomoč državi pri številnih razvojnih projektih
(Natura 2000, sistem GERK-ov, kataster čebelje
paše in čebelarski pašni redi, pravkar zaupana
naloga presoje občinskih prostorskih načrtov
z vidika umestnosti sprememb rabe kmetijskih
zemljišč).
ZGS je izdal desetine strokovnih knjig in knjižic,
več filmov o gozdovih in več kot sto različnih zloženk. Gradivo je v prvi vrsti namenjeno lastnikom
gozdov kot strokovna pomoč pri gospodarjenju z
gozdovi in delu v gozdovih ter širši javnosti.
V sestavo ZGS so bila že ob ustanovitvi vključena štiri gojitvena lovišča, kot so se imenovala
tedaj, z Zakonom o divjadi in lovstvu pa se je
po letu 2004 Zavodu priključilo še šest lovišč s
posebnim namenom. Prizadevno strokovno delo
v loviščih s posebnim namenom v sestavi ZGS je
dobilo najlepšo potrditev s prejemom diplome
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Edmond Blanc, ki jo je Zavodu za leto 2008 podelil
Mednarodni svet za lovstvo in ohranitev divjadi
(CIC), priznanje pa smo prejeli pred nedavnim v
Parizu. Omenjeno diplomo podeljuje organizacija
CIC najbolj urejenim loviščem oziroma loviščem s
posebno odmevnimi projekti na področju upravljanja z divjadjo in njenim življenjskim okoljem.
V preteklosti se je ZGS že uspešno vključil
tudi v gospodarjenje z državnimi gozdovi. Sodelovanje ZGS pri izvajanju strokovnih nalog v
državnih gozdovih je z državnega vidika koristno
in racionalno.
Opravljeno delo ZGS v času od njegove ustanovitve smo na kratko opisali v priložnostni knjižici
ob 15-letnici delovanja ZGS. Analiza minulega
dela je pomembna, saj lahko le na tej podlagi in
ob vsestranskem poznavanju trenutnih okoliščin
načrtujemo svoj razvoj in delo v prihodnje.

Nadaljnji razvoj ZGS je skrbno
načrtovan.
ZGS je za slovensko gozdarstvo preveč pomemben,
da bi njegov nadaljnji razvoj prepustili naključju.
Naloge ZGS so določene z Zakonom o gozdovih
in v še nekaj drugih zakonih in številnih podzakonskih aktih, njegov razvoj pa je v temeljnih
vsebinah določen z Nacionalnim gozdnim programom in podrobneje s Strategijo razvoja ZGS,
ki smo jo pred leti izdelali v ZGS.
V Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS novembra
2007, so v poglavju 9, Javna gozdarska služba,
navedeni cilj in usmeritve za javno gozdarsko
službo.
Cilj:
Gozdarska služba – enotna za vse gozdove,
kadrovsko zadostna, dobro organizirana, strokovno kompetentna, javna, ki gozd obravnava
celovito, vključno z živalskim svetom, ter s pravnimi in ekonomskimi mehanizmi ter svetovanjem – učinkovito in smotrno usmerja razvoj
gozdov.
Usmeritve:
1. Ohraniti ustrezno kadrovsko zasedenost javne
gozdarske službe, tudi s strokovnjaki strok s
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sosednjih področij, ter njeno stabilno financiranje.
2. Delo in organiziranost javne gozdarske službe
prilagajati aktualnim potrebam gozda, lastnikom gozdov in javnosti ter smotrni izvedbi
nalog.
3. Intenzivirati svetovanje vseh oblik in vzpostaviti
učinkovito sodelovanje z drugimi svetovalnimi
službami za kmetije ter z organizacijami lastnikov gozdov.
4. Zagotavljati stalno izobraževanje celotne
kadrovske strukture.
Strategija razvoja ZGS med drugim določa
glavne razvojne usmeritve po dejavnostih in
temeljne ukrepe za uresničevanje Strategije.
Razvojne usmeritve po dejavnostih so za
področje javne gozdarske službe navedene v treh
vsebinskih sklopih, samo omenjamo pa tudi preostala dva, ki zadevata razvoj lovišč s posebnim
namenom in drugih storitveno-gospodarskih
dejavnosti:
1. Optimizirano izvajanje nalog javne gozdarske
službe.
2. Krepitev oziroma širitev obsega obstoječih
nalog javne gozdarske službe, zlasti:
a. svetovanja na področju pridobivanja, prodaje in rabe lesa s ciljem razvoja celovitega
koncepta svetovanja lastnikom gozdov,
b. spodbujanja povezovanja lastnikov
gozdov,
c. preventivne vloge javne gozdarske službe
pri varstvu gozdov,
d. dela z javnostjo ter promocija gozda in
gozdarstva.
3. Uvajanje novih nalog javne gozdarske službe,
zlasti:
a. na področju divjadi in lovstva,
b. naravovarstvenega nadzora in upravljanja
zavarovanih območij,
c. pri razvoju podeželja,
d. aktivnosti v sistemu zaščite in reševanja,
zlasti glede gašenja požarov v naravi,
e. vključevanje v izobraževanje v osnovnih in
srednje šolskih programih.
4. Optimizacija upravljanja lovišč s posebnim
namenom.
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5. Širitev obstoječih in uvajanje novih storitvenogospodarskih dejavnosti.
V osnovi je v prihodnje predvideno izpopolnjevanje delovanja ZGS na vseh področjih, s
posebnim poudarkom na obvladovanju sodobnih
tehnologij, še posebno informatike, in uvajanju
tehnoloških novosti pri gospodarjenju z gozdovi.
Z analizo delovnih procesov v okviru izpopolnitve organizacije in sistemizacije ZGS pa bomo
zagotovili optimalno izrabo kadrovskih in drugih
potencialov.
Če se poglobimo v posamezna strokovna področja delovanja ZGS na področju javne gozdarske
službe, ugotovimo naslednje naloge, ki jim bomo
v prihodnje namenili posebno pozornost:
gozdnogospodarsko načrtovanje
– učinkovitemu informacijskemu povezovanju
gozdnogojitvenega in gozdnogospodarskega
načrtovanja in s tem racionaliziranju pridobivanja podatkov o gozdovih,
– okrepitvi sodelovanja z občinami pri pripravi
prostorskih planskih aktov;
gojenje gozdov
– nadaljevanju sonaravnega gojenja gozdov ob
upoštevanju podnebnih sprememb,
– ohranitvi in izboljšanju kakovostne izvedbe
gojitvenih del,
– intenzivnejšemu redčenju mlajših sestojev –
zaradi nege sestojev in izkoriščanja lesa;
varstvo gozdov
– poročevalsko, prognostično-diagnostični službi,
ker se zaradi podnebnih sprememb povečuje nevarnost biotskih in abiotskih poškodb
gozdov, večanje mednarodne trgovine pa
povečuje nevarnost vnosa novih škodljivih
organizmov;
– varstvu pred požari, saj podnebne spremembe
povečujejo nevarnost požarov v naravnem
okolju; predvidena je okrepitev opazovalne
službe za varstvo pred požari v naravnem
okolju na območjih z veliko stopnjo požarne
ogroženosti gozdov in izdelava ter obnavljanje
atlasa protipožarnih objektov za najbolj ogrožena območja;
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gozdna tehnika
– strokovni pomoči lastnikom gozdov pri uresničevanju programov razvoja podeželja,
– izpopolnitvi informacijskega sistema o gozdnih
prometnicah in njegovi uporabi pri usmerjanju
njihove rabe in vzdrževanja,
– spremljanju in usmerjanju uvajanja sodobnih
tehnologij,
– delovanju na področju učinkovite rabe lesa za
energij;
gozdne živali in lovstvo
– nadaljevanju prizadevanj za ohranitev in izboljšanje življenjskega okolja gozdnih živali,
– nadaljevanju usklajevanja populacij rastlinojede
divjadi z zmožnostmi okolja,
– sodelovanju z lovskimi organizacijami pri
izdelavi in uresničevanju lovsko upravljavskih
načrtov;
stiki z lastniki gozdov in javnostjo
– izobraževanju zaposlenih v ZGS za uspešno
komuniciranje z lastniki gozdov,
– sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami
pri razvoju podeželja,
– nadaljnjemu razvoju spletne strani ZGS;

336

informatika
– vključitvi še preostalih revirnih pisarn ZGS v
enotno računalniško omrežje HKOM,
– povečanju števila računalnikov v ZGS, da bo
vsak strokovni delavec imel svoj računalnik s
potrebno programsko opremo, ki bo ustrezno
posodobljena,
– pridobivanju novih znanj s področja informatike, zlasti na področju razvoja računalniških
rešitev in učinkovite uporabe računalniških
rešitev,
– razvoju računalniških rešitev v objektno orientiranem programirnem jeziku,
– razvoju spletnih računalniških rešitev, da bi
informacijske storitve lahko ponudili tudi
lastnikom gozdov in drugi javnosti.
Želimo, da bi bilo v Sloveniji dovolj razumevanja za nadaljnje trajnostno in sonaravno strokovno
delo z gozdovi in da bodo zagotovljena potrebna
finančna sredstva za nemoteno delovanje ZGS.
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Gozdarske gospodarske družbe v luči uresničevanja Resolucije
o Nacionalnem gozdnem programu
Forestry Businesses in View of Realizing the Resolution on National Forest Program
Jože Sterle*
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Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit 4. Prevod Breda Misja, lektoriranje
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek prikazuje nastanek sedanjih gozdarskih gospodarskih družb, njihovo mesto v nacionalnem gozdnem
programu in pomen gozdno-lesnega sektorja v Sloveniji skozi projekt Gozd in les za trajnostni razvoj Slovenije.
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and the significance of the forest and woodwork sector in Slovenia as seen through the project Forest and Wood
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1

Uvod

Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu je
že druga te vrste, ki je nastala na temelju Zakona
o gozdovih iz leta 1993. V pripravi dokumenta
je sodelovalo veliko ljudi iz različnih inštitucij in
panog. Program razvoja gozdov iz leta 1996 je bil
razmeroma slabo realiziran. Težave so bile zaradi
zasebnih gozdov, kjer je bila nizka realizacija
etata, še nižja pa realizacija gojitvenih del. Tudi
izgradnja gozdnih cest in vlak je bila pičla. Kljub
temu se razprava vedno in ponovno vrti le okrog
državnih gozdov, kjer pa so gozdnogospodarski
načrti realizirani skoraj 100 %.
Postavlja se tudi vprašanje učinkov našega,
razmeroma kompleksnega gozdnogospodarskega
načrtovanja v zasebnem sektorju. Ali je sploh
mogoče doseči gozdnogojitvene in gozdnogospodarske cilje ob tako nizki realizaciji etatov in
gojitvenih del. V tem primeru je najbrž načrtovanje
samo sebi namen.
Tudi novi nacionalni program razvoja gozdov
je po številu strani kar zajeten. Vendar pa je razmeGozdV 67 (2009) 7-8

roma malo prostora namenjenega gospodarskim
vidikom gospodarjenja z gozdovi. Iz vsebinskega
vidika to poglavje daje vrsto statističnih podatkov
in nekaj dejstev, ki jih vsi poznano že vrsto let, ni
pa nakazanih nekih realnih smernic, kako rešiti
ključne probleme proizvodnega gozdarstva.
V programu tudi ni poudarjena velika soodvisnost gozdno-lesnega sektorja. Gospodarska
kriza je zelo prizadela lesnopredelovalna podjetja,
ki se zapirajo kar po vrsti. Če ne bomo imeli svoje
lesne predelave, bo dodana vrednost našemu lesu
še manjša, lesni trg pa bodo obvladovali trgovci iz
sosednji razvitejših držav, kot sta Italija in Avstrija.
Kakšna bo takrat cena lesa, lahko le ugibamo.
Zaradi krize gozdno-lesnega sektorja, Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z združenjem za
gozdarstvo in lesarstvo pripravlja projekt Gozd
in les za trajnostni razvoj Slovenije, za kar je že
dobila pozitivne odzive nekaterih ministrstev in
predsednika vlade.
* Jože Sterle univ. dipl. inž. gozd., Direktor Združenja
za gozdarstvo pri GZS
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2	Nastanek in razvoj
gozdarskih gospodarskih
družb
Gospodarske družbe v sedanji obliki so nastale
na temelju novega Zakona o gozdovih iz leta
1993, ki je tedanja gozdna gospodarstva razdelil
na gospodarske družbe in na Zavod za gozdove.
Podjetja so se preoblikovala glede na Zakon o
lastninskem preoblikovanju podjetij in se privatizirala po shemi, ki je bila določena v zakonu.
Gozdarska podjetja so sprožila ustavni spor na 5.
člen omenjenega zakona, ki določa, da je treba iz
procesa lastninjenja izločiti gozdove in kmetijska
zemljišča. Ustavno sodišče jim je pritrdilo, zakonodajalec pa jim je glede na te odločbe podelil
20-letno koncesijo za gospodarjenje v državnih
gozdovih (novela zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS iz leta 1996).
Podelitev koncesije je razburila in razdelila
tedanjo politiko, razprave o upravičenosti take
odločitve se še niso polegle.
Odtlej je bila razvojna pot gozdarskih družb
različna. Nekatere so obdržale zgolj gozdarsko
dejavnost, druge pa imajo iz preostalih dejavnosti
več prihodka. Nastala je tudi določena koncentracija kapitala, pa tudi prevzemi manjših družb
s strani večjih.
Na trgu so se oblikovala tudi mnoga manjša
gozdarska podjetja, ki pa nimajo pomembnega
tržnega deleža in večinoma opravljajo storitve v
zasebnih in državnih gozdovih.

3

Usodna povezanost
gozdno-lesnega sektorja

Še v nekdanji skupni državi je bilo področje lesarstva in gozdarstva ločeno. Tako so se gozdarska
podjetja ukvarjala izključno z gozdarstvom,
lesna industrija pa s predelavo. Že tedaj pa so
bila trenja glede cen lesa, tako da je včasih vmes
posegla politika.
V takratnem kapitalističnem svetu so se med
obema panogama vzpostavljale horizontalne in
tudi vertikalne kapitalske povezave. Če vzamemo
za primer Finsko, kot eno najbolj gozdnatih dežel,
je gozdno-lesni sektor skupaj s celulozno industrijo
eden najmočnejših sektorjev v državi. Nedavno
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tega so Finci precej lesa posekali v Rusiji in
evropsko tržišče zasipali z žaganim lesom. Njihova
tehnologija je vrhunska na področju gozdarstva
pa tudi mehanske in kemične predelave lesa. V
povprečju vsakih pet let zamenjajo tehnologijo
in zastarelo opremo prodajo naprej.
Kapitalske povezave se kažejo v tem, da so
lastniki gozdov tudi delničarji v žagarski in vsej
lesnopredelovalni industriji, seveda pa so povezave
še veliko kompleksnejše. Bistvo povezav je v tem,
da vsi – od tistih, ki les posekajo, do predelovalcev – zasledujejo isti cilj, to pa je racionalnost in
dobičkonosnost.
V nekdanji Jugoslaviji je gozdno-lesni sektor
zaposloval več kot 40.000 delavcev in imel 25 %
delež v izvozu. V tranziciji se je delež zaposlenih
zmanjšal na polovico in sektor žal še vedno kaže
znake nazadovanja. V zadnjem času je že šlo v
likvidacijo ali stečaj kar nekaj pomembnih slovenskih lesarskih podjetij.
V tranziciji so se nekatera gozdarska podjetja
odločila, da bodo razširila svojo dejavnost na
področje primarne predelave in lesne industrije.
Razlogi so bili različni. Nekateri so se za to odločili,
ker so hoteli zagotoviti višjo rast podjetij, drugi
pa niso bili zadovoljni s plačilno disciplino in ne
cenami, ki jih je nudila lesna industrija. V nekaj
primerih so žage pridobili tudi prek pogorišč
lesne industrije, ki ni mogla več poravnavati
obveznosti do dobaviteljev. Kmalu so tudi sami
spoznali, kako malo dobičkonosna in zahtevna
je ta panoga.
Na tak način tudi v Sloveniji počasi dobivamo
strukturo gozdno-lesnega sektorja, ki je podoben
tistim v razvitih zahodnih državah. Kakšne bodo
dokončne kapitalske povezave, še ni mogoče
povsem zanesljivo trditi, morda pa bo vse skupaj
pospešila kriza. Najslabše bi vsekakor bilo, da bi
po krizi ostali brez lesne industrije oziroma, da
bi še zadnje ostanke pokupili kupci. Brez svoje
industrije bomo namreč ostali tudi brez svojega
znanja in razvoja. Slejkoprej pa se bo sesul tudi
šolski sistem.
Vsekakor mora biti gozdarskemu sektorju
jasno, da brez uspešne lesne predelave ne bomo
imeli uspešnega gozdarstva, podobno kot ne
bomo imeli uspešnega kmetijstva brez uspešne
živilskopredelovalne industrije.
GozdV 67 (2009) 7-8
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Zlasti bi se tega morala zavedati država, ki bi
prek razpisov in evropskih sredstev lahko podprla
prestrukturiranje gozdno-lesnega sektorja, za kar
se zavzema GZS s svojim projektom Gozd in les
za trajnostni razvoj Slovenije.

4

Glavne težave gozdarskih
družb

– Nenehne objektivne, zlasti pa subjektivne težave
pri gospodarjenju z državnimi gozdovi.
– Majhno in razdrobljeno slovensko tržišče.
– Razmeroma majhna realizacija etatov v zasebnem sektorju.
– Propadajoča lesna industrija, ki je vse manj
sposobna plačevati les.
– Tuja konkurenca (Avstrija, Italija).
V državnih gozdovih, kjer se na istem prostoru srečujejo trije akterji, se težave nenehno
vrstijo. Stalni so tudi očitki o prevelikih stroških
in premajhnih odkupnih cenah ter posledično
o premalo plačanih koncesninah. Ker je SKZG
pod pristojnostjo Državnega zbora in ne MKGP,
se razprave poslancev na to temo ponavljajo
vsako leto.
Nihče pa ne zna ali noče pogledati stvari s
širšega vidika. Za državo ni pomembno samo,
koliko koncesnine dobi iz državnih gozdov,
temveč zlasti:
– koliko ljudi zaposlujejo ta podjetja,
– koliko je zaposlenih invalidnih oseb,
– ali so ljudje zaposleni na podeželju, kjer je še
večja težava glede delovnih mest,
– ali se lesu doda neka nova dodana vrednost
ali pa se izvaža hlodovina,
– ali je razvoj podjetij ustrezen, saj so to glavni
davkoplačevalci, itn.
Na žalost pa se vse razprave končajo in začnejo pri višini koncesnine. Gozdarske družbe so
zadnjih 10 let plačale državi okrog 100 milijonov
evrov prispevkov in davkov, tu pa je še DDV, ki
je načeloma nevtralen davek, vendar so nekateri
neto plačniki, drugi pa ga dobijo vrnjenega. Če
bo država omogočila razvoj gozdarskih družb, bo
od drugih davkov in prispevkov pobrala bistveno
več denarja kot od koncesnine.
Majhno in razdrobljeno slovensko tržišče je
velika težava tudi za koncesionarje. Zlasti za tiste,
GozdV 67 (2009) 7-8

ki se ukvarjajo z lesno predelavo, saj le manjši del
svojega lesa dobijo iz državnih gozdov, vse drugo
pa kupujejo na razdrobljenem tržišču ali celo
uvozijo. Tako na žalost ves posekani les v Slovenije ni dovolj, da bi s hlodovino oskrbeli največje
avstrijske žage. Medtem ko največja slovenska
žaga razreže 160.000 m3, največje avstrijske žage
predelajo 2 milijona m3 in tudi več. O tem, kako je
potem slovenski gozdno-lesni sektor konkurenčen
avstrijskemu, je odveč izgubljati besede.
Vzporedno z veliko razdrobljenostjo slovenskega tržišča je tudi majhna realizacija etatov v
zasebnem sektorju. Država še ni našla ustreznih
mehanizmov, kako bi povečala poseke. Očitno
so bili tako imenovani TOK-i (temeljne organizacije kooperantov) zadnja uspešna organizacija
gospodarjenja v zasebnem sektorju, žal pa smo jih
v tranziciji ukinili med prvimi. Nadomestile naj
bi jih kmetijsko-gozdarske zadruge in združenja
lastnikov v povezavi s Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Te organizacije uspešno delujejo v sosednji
Avstriji, pri nas pa, po rezultatih sodeč, očitno
ne. To nam je še en poduk, da ne moremo vseh
modelov iz tujine nekritično prenašati domov.
Propadajoča lesna industrija je za Slovenijo
resna težava. Dolgo časa se je to panogo izčrpavalo
in se ji ni ničesar vračalo. Država je podpirala
sanacijo bank, železarske industrije in vse vrste
drugih podjetij, lesna industrija pa tega ni bila
deležna. Ker je lesna industrija neto izvoznik,
jo je po ocenah strokovnjakov prizadelo precenjeno razmerje tolarja proti evru in dolarju.
Zaradi racionalizacij so bili razpuščeni razvojni
oddelki v podjetjih, za zastarelo tehnologijo ni
bilo poskrbljeno, z razpadom Jugoslavije se je
sesul notranjim trg, izgubili smo nekatere zunanje
(arabske), ki so nam jih prevzeli sosedje.
Kako šibka je slovenska lesna industrija nasproti
avstrijski, pove podatek, da Slovenija z več gozdov,
kot jih ima avstrijska dežela Štajerska, izvozi za 1
milijardo evrov, medtem ko dežela Štajerska za
4 miljarde evrov.

5	Projekt Gozd in les za
trajnostni razvoj Slovenije
Zardi vseh omenjenih težav sta se Združenje za
gozdarstvo in Združenje pohištvene in lesnopre339
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delovalne industrije pri GZS odločili za omenjeni
projekt. Gre za poskus, da bi ponovno omogočili
razvojni preboj gozdno-lesnega sektorja in mu
dali mesto v slovenskem gospodarstvu, kot ga je
nekoč že imel.
Pri tem se zavedamo, da brez pomoči države ne
bo šlo. Zato je GZS že vzpostavila stik z različnimi
ministrstvi, poslanci in tudi predsednikom Vlade
RS. S strani države bi želeli pomoč pri pripravi
projektne dokumentacije, pozneje pa podporo pri
pridobivanju evropskih sredstev in različnih razpisih, podobno kot velja za turistično panogo.
V okviru projekta bi zasledovali dva cilja:
– prestrukturiranja gozdno-lesnega sektorja,
– predlagali bi načine za povečanje porabe lesa
na prebivalca, ki je v Sloveniji šestkrat manjša
kot v sosednji Avstriji.
Ravno v drugi točki pa se najdemo tudi v
Resoluciji o Nacionalnem gozdnem programu,
in sicer v poglavju 6.3.2 Gozdovi in spremembe
podnebja.
Cilj 2: Nadaljnje povečanje rabe lesa kot materiala in energe.
Usmeritev 1: V nadaljnji predelavi promovirati
rabo lesa in lesnih izdelkov.
Usmeritev 2: Spodbujati razvoj novih tehnologij
za uporabo lesa.
Usmeritev 3: Spodbujati rabo lesa z daljšo življenjsko dobo.
Usmeritev 4: Spodbujati nadomestitev materialov,
katerih proizvodnja povzroča emisije toplogrednih
plinov z lesom.
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Usmeritev 5: Promovirati rabo manj kakovostnega
lesa, lesnih ostankov, odsluženega lesa ter odsluženih lesnih izdelkov za pridobivanje energije in
biogoriv, vključno z biogorivi druge generacije,
v skladu z okoljskimi standardi.
Usmeritev 6: Spodbujati nakup novih kotlov za
zmanjševanje emisij kotlovnic za ogrevanje in
malih kurišč ter promovirati sodobne načine
izrabe lesne biomase.
Usmeritev 7: Promovirati pridobivanje, predelavo
in rabo lesa na podeželju, še posebno med lastniki
gozdov (pokrivati celotno tehnološko verigo in
tako povečevati dodano vrednost lesu).
Usmeritev 8: Promovirati celostno rabo lesa
v javnih zgradbah. Indikatorji: letna poraba
industrijskega lesa na prebivalca; delež energije,
pridobljene iz lesa; v skupni porabi energije; letna
poraba okroglega lesa za energetske namene na
prebivalca. S povečano porabo lesa na prebivalca
naj bi dosegli več učinkov:
– večji donos za lastnike gozdov, kar naj bi vplivalo na razvoj podeželja,
– ponovna oživitev gozdno-lesnega sektorja, ki
ima edini resnično in obnovljivo surovinsko
bazo.

6

Viri

Zakona o gozdovih.
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Novela zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
RS iz leta 1996.
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu. Zveza
gozdarskih društev Slovenije, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 2008.
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Contribution to the Realization of the National Forest Program by Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna (Secondary Forestry and Woodwork School
in Postojna).
Cvetka Kernel
Izvleček:
Kernel, C.: Prispevek Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna k uresničevanju nacionalnega gozdnega programa.
Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, lektoriranje
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku so predstavljene vse vrste in stopnje izobraževanja, ki ga šola opravlja: izobraževanje za pridobitev
spričevala ali diplome, izobraževanje za pridobitev certifikata, tečaji in usposabljanje za široko paleto del v gozdovih
za profesionalne delavce in lastnike gozdov. Predstavljene so tudi druge dejavnosti šole.
Ključne besede: srednja gozdarska in lesarska šola, izobraževanje, Postojna
Abstract:
Kernel, C.: Contribution to the Realization of the National Forest Program by Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna (Secondary Forestry and Woodwork School in Postojna). Gozdarski vestnik (Professional Journal of
Forestry), 67/2009, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
The article presents all kinds and grades of the education performed by our school: education for acquiring a school
certificate or a diploma, education for acquiring a certificate, courses and qualifications for the broad scope of forest
works for professional workers and forest owners. It also presents other activities of the school.
Key words: Secondary Forestry and Woodwork School, education, Postojna

Biti del tradicije, ki ima svoje korenine globlje, kot
je izmerljivo s človeškim življenjem, je posebna
vrednota, ki daje možnost pogledati zunaj dosega
vsakdanjih človekovih meril. Na Slovenskem so
kali organiziranega izobraževanja na področju
gozdarstva pognale v drugi polovici 19. st.; tako
korenine Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna segajo 140 let nazaj, ko je bila ustanovljena snežniška gozdarska šola.
V Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna
dandanes izobražujejo vsebine s področja gozdarstva, lesarstva in zdravstva (od III. do VI. stopnje).
Članek je osredotočen na tisti del delovanja šole,
ki je povezan z gozdarstvom.

1

Izobraževanje

Izobraževanje za pridobitev spričevala ali diplome
SGLŠ Postojna je edina šola v Sloveniji, kjer
se dijaki lahko izobražujejo v izobraževalnem
GozdV 67 (2009) 7-8

programu srednjega poklicnega izobraževanja
gozdar in v izobraževalnem programu srednjega
strokovnega izobraževanja gozdarski tehnik. Od
šolskega leta 2007/08 se dijaki izobražujejo po
prenovljenih programih, ki se od starih razlikujejo
predvsem po tem, da je več vsebin namenjenih
izključno stroki in da se je povečal del izobraževanja, ki poteka v neposrednem delovnem procesu
pri delodajalcih. Del programa (odprti kurikul,
ki obsega 20 % vseh vsebin) je spremenljiv in
se lahko spreminja vsako leto, saj se prilagaja
potrebam delodajalcev in je povezan z izbiro
dijakov (dijakova izbira je razvidna iz dodatka k
spričevalu). Prenovljeni izobraževalni programi
prinašajo poleg odprtega kurikula, praktičnega
usposabljanja pri delodajalcu in dodatka k spričeC. K., ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske
šole Postojna
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valu še osebni izobraževalni načrt, v času šolanja
dijaki izdelujejo svojo mapo učnih dosežkov, šola
mora ves čas posebno skrb nameniti kakovosti
izobraževanja in ga vsako leto tudi ovrednotiti;
ves čas nastaja novo učno gradivo.
V šolskem letu 2009/10 bosta začeli z izobraževanjem tudi prvi skupini študentov v višješolskem strokovnem izobraževalnem programu
inženir gozdarstva in lovstva (50 rednih in 50
izrednih študentov). Šola bo program izvajala
skupaj s Šolskim centrom Postojna. To je povsem
nov višješolski strokovni študijski program, ki
prvič v Sloveniji združuje področji gozdarstva
in lovstva.
Avtorji vseh treh (prej omenjenih) izobraževalnih programov so učitelji, ki so zaposleni v
Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Programi so nastali v skladu s potrebami socialnih
partnerjev s področja gozdarstva in lovstva in so
kreditno ovrednoteni.

1.1 Izobraževanje za pridobitev
certifikata
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna ima
(edina v Sloveniji) licenco za izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) s področja
gozdarstva. Leta 2008 so bili podeljeni prvi
certifikati, in sicer je pridobilo NPK gozdar
gojitelj 19 kandidatov, NPK gozdar sekač 109
kandidatov in gozdar traktorist 39 kandidatov.
V postopku potrditve so naslednji predlogi za
NPK: gozdarski žičničar, lovec rejec, revirni lovec,
vodja gozdnih del in odkupovalec lesa – manipulant. Tudi nacionalne poklicne kvalifikacije
so kreditno ovrednotene, vključene so v sistem
NPK v Sloveniji, SGLŠ Postojna pa sodeluje tudi
v mednarodni delovni skupini, ki NPK s področja
gozdarstva vključuje v evropski kvalifikacijski
okvir (Development of European Chainsow). Vse
so, enako kot izobraževalni programi, plod dela
učiteljev SGLŠ Postojna.

2

Tečaji in usposabljanja

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna izvaja
bogato paleto tečajev in usposabljanj za široko
paleto del v gozdu za profesionalne delavce v gozdu
pa tudi za lastnike gozdov, tečaji pa so namenjeni
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tudi tistim, ki pri svojem delu uporabljajo znanje
gozdarskih veščin.
Izobraževanje lastnikov gozdov večinoma
poteka v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije, šola pa izvaja tečaj. V tej kombinaciji so se
lastniki gozdov v šolskem latu 2008 / 09 lahko
vključili v naslednje tečaje: varno delo z motorno
žago – začetni in nadaljevalni (dvodnevni), varno
delo z motorno žago (tridnevni), varno delo z
adaptiranim gozdarskim traktorjem (enodnevni),
krojenje gozdno-lesnih sortimentov (enodnevni),
vzdrževanje motorne žage (enodnevni), varno
delo s traktorsko prikolico in hidravličnim dvigalom (dvodnevni), varno delo z gojitvenim
orodjem (enodnevni), varno delo z motorno žago
v nevarnih razmerah (dvodnevni). V šolskem
letu 2008/09 se je v 120 tečajih usposabljalo 2195
lastnikov gozdov.
Še barvitejšo paleto tečajev in usposabljanja
pa šola ponuja na trgu vsem, ki pri svojem delu
potrebujejo znanje gozdarskih veščin. V šolskem
letu 2008 /09 so bili naslednji tečaji: tečaj varnega
dela s traktorji in s traktorskimi priključki (dvodnevni), tečaj tehnike dela z motorno žago (eno-,
dvo-, tri-, sedem- ali desetdnevni), tečaj za voznike
adaptiranih gozdarskih traktorjev (desetdnevni),
delo s hidravličnim nakladalnikom (osemdnevni),
tečaj za upravljavce gozdarske prikolice s hidravličnim dvigalom, tečaj za upravljavce strojev za
strojno sečnjo, tečaj za gozdne žičničarje, tečaj
spravila lesa z gozdarskim traktorjem (eno- ali
dvodnevni), prikaz tehnike z motorno žago,
periodični preizkusi za motorno žago in gozdarski
traktor. V šolskem letu 2008/09 se je v 89 tečajih
usposabljalo 1421 tečajnikov.

3 Aktivnosti SGLŠ Postojna
3.1	Tekmovanja v gozdarskih veščinah
za dijake in študente
Ekipa dijakov šole vsako leto tekmuje na tekmovanjih v gozdarskih veščinah; na tistih, kjer
sodelujejo dijaki in študenti, pa tudi na tekmovanjih profesionalnih delavcev. Srednja gozdarska
in lesarska šola Postojna je najboljša evropska
srednja gozdarska šola glede na uvrstitve dijakov
na najprestižnejšem evropskem tekmovanju v
gozdarskih veščinah za dijake in študente. Od leta
2002, odkar se ekipa šole udeležuje evropskega
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prvenstva, so dijaki SGLŠ Postojna dosegli 46
uvrstitev na prva tri mesta.
V šolskem letu 2008/09 je bil aktualni dijak
SGLŠ Postojna Ernest Kržič član državne ekipe
profesionalnih delavcev, ki se je udeležila svetovnega prvenstva. Šolska ekipa se je udeležila dveh
regijskih tekmovanj profesionalnih delavcev in
evropskega prvenstva za dijake in študente, kjer
je ekipa po lanski ekipni zmagi letos dosegla
drugo mesto.

3.2	Mednarodna dejavnost šole
Zadnjih šest let je šola vključena v projekte
mobilnosti Leonardo da Vinci. V šolskem letu
2008/09 je v državah EU 23 dijakov opravljalo
tritedensko prakso, 13 učiteljev pa je za en teden
odpotovalo v različne države EU, kjer so imeli
možnost spoznavati šolske sisteme in gozdarstvo
v državah gostiteljicah.
V istem šolskem letu se je nadaljevala izmenjava dijakov z avstrijskima šolama iz Steinza in
Brucka, ponovno smo vzpostavili sodelovanje z
gozdarsko šolo iz Kraljeva (njihovi učitelji so bili
en teden na izobraževanju v Postojni), v okviru
projekta Comenius pa vzpostavljamo sodelovanje
z gozdarsko šolo iz Francije, Poljske in Slovaške.
V Postojni so bili junija na zaključni strokovni
ekskurziji dijaki iz gozdarskih šol iz Trutnova
in Hranic.

3.3	Vpetost šole v projekte
Šola je vključena v projekta Biotehniška področja
– šole za življenje in razvoj in v MUNUS 2, katerih
vsebina je povezana z uvajanjem prenovljenih
programov v šolski sitem in sta sofinancirana
iz evropskih strukturnih skladov. Prvič je bila
šola uspešna tudi na kandidaturi pri projektu
Leonardo da Vinci – inovativnost, mednarodno
pa je zasnovan tudi inovacijski projekt Drevo
in njegove korenine, ki poteka v sodelovanju z
Zavodom za šolstvo Slovenije.

3.4	Tehniški in naravoslovni dnevi
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna že
vrsto let organizira tehniške in naravoslovne dni za
osnovnošolce z vsebinami s področja gozdarstva,
lesarstva in okoljevarstva. Izkušenjska pedagogika
GozdV 67 (2009) 7-8

je vodilo, ki leto za letom privabi več osnovnošolcev. V šolskem letu 2008/09 je bilo na tematskih
dnevih v šoli 2098 osnovnošolcev iz 38 osnovnih
šol z zahodne in osrednje Slovenije.
Poseben program je namenjen tudi otrokom
iz vrtcev, ki prihajajo v Postojno večinoma iz
Notranjsko-Kraške regije.

3.5 Gozdne poti
V okviru Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna deluje tudi Youth Hostel Proteus Postojna,
ki je popotniška destinacija s povsem specifično
ponudbo posameznikom in manjšim skupinam
pod skupnim imenom gozdne poti. Po načelih
doživljajske pedagogike popotniki lahko pod
strokovnim vodstvom vstopajo v svet naravoslovne
fotografije, se seznanjajo z divjo hrano, sledijo spremembam v svetu dreves in grmov, stopajo po poti
kamna in vode, iščejo sledi velikih, se seznanjajo
z mnogoterimi obrazi kraškega sveta …

3.6	Prehod na ogrevanje z lesnimi
sekanci
Proti koncu leta 2008 so v Srednji gozdarski in
lesarski šoli Postojna v novi peči prvič zagoreli
lesni sekanci. Moč peči, ki ogreva skoraj 8000 m2 ,
je 500 KW, njen izkoristek pa je 92 %. S prehodom
iz ogrevanja z lahkim kurilnim oljem na ogrevanje
z lesnimi sekanci je šola želela prispevati k večji
energetski samostojnosti Slovenije, zagotoviti delo
in zaslužek domačim ljudem, želi pa tudi vzgajati
in seznanjati svoje dijake in drugo zainteresirano
javnost o pomenu obnovljivih virov energije.

4

Načrti

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna si že
dlje prizadeva pridobiti šolsko posest. Da bi šoli
zagotovili šolsko posest, je dvakrat zapisano tudi
v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu v
poglavju 11 Izobraževanje gozdarskih kadrov in v
poglavju 14 Raziskovalna in razvojna dejavnost.
V poglavju 14 je napisano tudi, da se ustanovi
medpodjetniški izobraževalni center, ki pa je druga
velika neizpolnjena namera Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna in za katero upa, da bo
uresničena v naslednjih letih.
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Šola načrtuje širitev izobraževanja v skladu z
novostmi v gozdarski stroki za znanje in veščine
od IV. do VI. stopnje izobraževanja, nov izobraževalni program, ki bo povezoval gozdarstvo
in lesarstvo, širitev ponudbe potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in širitev ponudbe
vsebin z gozdarskega področja za zainteresirano
javnost.
V srednjeročnih načrtih je tudi gradnja nove
športne dvorane pri šoli, za katero si šola prizadeva,
da bo nudila kakovostno okolje uporabnikom vso
svojo življenjsko dobo, da bo grajena po načelih
trajnostne gradnje, da bo sledila načelom nizkoenergijske gradnje s solarno elektrarno, s solarnim
ogrevanjem tople vode, z uporabo meteorne
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vode za sanitarije, z učinkovitim prezračevalnim
sistemom in v kateri bo v lesu skladiščena nezanemarljiva zaloga CO2.
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
s svojim delom uresničuje cilje in usmeritve
Resolucije o nacionalnem gozdnem programu,
kar dokazuje z indikatorji, ki so predstavljeni v
tem članku. Drevo Srednje gozdarske in lesarske
šole Postojna ima globoke korenine v kraškem
svetu, čvrsto deblo v slovenskem prostoru in
široko razprostrte veje v Evropo. Je del več kot sto
let starega parka v združbi pokončnih socialnih
partnerjev z dovolj svetlobe v svojih načrtih in
pod jasnim nebom vizije načrtov svojega dela v
prihodnosti.
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Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa po meri
lastnika?
Customized Realization of National Forest Program Goals?
Andrej Andoljšek
Izvleček:
Andoljšek, A.: Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa po meri lastnika? Gozdarski vestnik, 67/2009,
št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, lektoriranje slovenskega besedila Marjetka
Šivic.
Prispevek obravnava Nacionalni gozdni program s stališča lastnika gozda. Predstavi dileme med lastniškimi in
družbenimi interesi z okoljskega, gospodarskega in družbenega vidika.
Ključne besede: nacionalni gozdni program, lastnik gozda, večnamenskost gozda.
Abstract:
Andoljšek, A.: Customized Realization of National Forest Program Goals? Gozdarski vestnik (Professional Journal
of Forestry), 67/2009, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
The article deals with the National Forest Program from the view-point of the forest owner. It presents the dilemmas
arising from the owners’ and public interests from the environmental, economic and social aspect.
Key words: National Forest Program, forest owner, multi-use of forest

1

Uvod

Nacionalni gozdni program je kot strateški dokument začrtal politiko gozdarstva na načelu trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Ta tradicija,
ki se je v večini pokazala kot dobra, naj bi se
ohranila tudi v prihodnje. Tudi zasebni lastniki
gozdov so jo večinoma sprejeli za svojo in le malo
je teženj za spremembo koncepta gospodarjenja.
Konec koncev je zdajšnje stanje gozdov, ki ga
opredeljujemo pozitivno, zasluga tudi skrbnega
gospodarjenja lastnikov gozdov. Kljub ugodnemu
stanju pa je še veliko stvari, s katerimi ne moremo
biti zadovoljni.
Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu
obravnava tri vsebinske sklope: okoljski vidik,
gospodarski vidik in družbeni vidik. V prispevku
bomo obravnavali uresničevanje ciljev po teh
sklopih z vidika lastnika gozda. Seveda je dobro
leto in pol po sprejetju Resolucije o nacionalnem
gozdnem programu prekratko obdobje, da bi lahko
govorili o kakšnih izrazitih težnjah.
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2

Okoljski vidik

V Sloveniji je kar polovico vseh gozdov v območjih Natura 2000. Nekatera območja so z uredbo
opredeljena tudi kot varovalni gozdovi in gozdni
rezervati. Tako je delež gozdov, kjer je potreben
prilagojen način gospodarjenja, zelo velik. Pri tem
se postavlja vprašanje, ali je izdelan ustrezen sistem
nadomestil za prilagojen način gospodarjenja in
omejevanje uživanja lastnine. Kako to poteka v
praksi? Slej ali prej bo nastal konflikt interesov
in morali bi imeti natančno definirane vzvode za
reševanje le-teh.
Za območja Natura 2000 nekateri strokovnjaki
zatrjujejo, da so to območja velikih priložnosti.
Doslej lastniki gozdov še niso spoznali prednosti
(če sploh obstajajo), le za vse posege v gozdni
prostor potrebujejo poleg vseh dovoljenj še presojo vplivov na okolje.
Pestrost avtohtonih prostoživečih živali je
naravna vrednota. Vendar je treba poudariti,
A. A., univ. dipl. inž. gozd., Kmetijsko-gozdarska
zbornica Slovenije
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da so populacije nekaterih vrst, čeprav so
lovne, prevelike in povzročajo škodo na kmetijskih površinah in v gozdovih. V velikem delu
Slovenije je še vedno zelo velika objedenost
gozdnega mladja, pomlajevanje je oteženo ali
onemogočeno. Posledično je ogrožena biološka pestrost v gozdovih. V podmladku ali
mlajših sestojih marsikje ni več minoritetnih
drevesnih vrst, ponekod pa tudi ni graditeljic
sestojev (jelka).
Nimamo ustrezne metode, ki bi pokazala
dejansko stanje glede objedenosti gozdnega
mladja, ravno tako škoda, ki jo povzroča divjad
v gozdovih, ni ovrednotena, pogoste pa so tudi
težave pri uveljavljanja odškodnin za nastalo
škodo v gozdovih.
Lastniki gozdov so tudi premalo vključeni
v proces načrtovanja ukrepov v gozdovih pri
gozdnogospodarskem načrtovanju pa tudi lovskogojitvenem načrtovanju. V procesu lovskogojitvenega načrtovanja lastniki lahko sodelujejo le
prek organizacij, saj ni javne razgrnitve načrtov,
je samo javna predstavitev.
V Sloveniji je že doseženo optimalno razmerje
me gozdom, kmetijskimi in urbanimi površinami,
zato ni več smiselno povečevanje gozdnih površin. Čeprav v določenih okoljih, predvsem na
kmetijskih območjih, primanjkuje gozda, pa ta v
nekaterih delih Slovenije porašča že več kot 90 %
površin. In v okoljih z nadpovprečno gozdnatostjo
bi morali poenostaviti postopek pridobivanja
dovoljenj za krčitve gozdov.
Na drugi strani je bilo preveč avtomatizmov za
vključevanje zaraščajočih površin v gozd (revizije
GGN GE). Zdaj naj bi to delali s soglasjem lastnika,
ki pa je o poteku revizije obveščen le prek spleta
(moral bi biti pisno).
Velike spremembe v okolju in posledično podnebne spremembe so dale gozdovom v povezavi
s tem novo vrednost; so ponor toplogrednih
plinov in prispevajo k ugodni bilanci ogljika.
Les postaja spet aktualna surovina. Vendar pa je
premalo promocij lesa in spodbud za uporabo
lesa. Zelo se je skrčil obseg spodbud za uporabo
lesa v energetske namene in obseg spodbud za
investicije v sodobne kotle. Premalo aktivnega
svetovanja je tudi o uporabi biomase. Državne
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institucije bi morale biti primer dobre prakse za
uporabo lesa.
V povezavi s podnebnimi spremembami se
srečujemo s pojavom novih škodljivcev. Ali smo
dovolj pripravljeni nanje in ali širša gozdarska
stroka sploh kaj ve o njih?
Podnebne spremembe povzročajo tudi intenzivnejše vremenske pojave (močni nalivi). Z
zaskrbljenostjo pa ugotavljamo, da sredstva za
urejanje hudourniških strug ne sledijo dejanskim
potrebam.

3

Gospodarski vidik

Kljub vsem pozitivnim atributom, s katerimi
opisujemo stanje slovenskih gozdov: t. j. da so
sonaravni, dobro ohranjeni, da se lesna zaloga
in prirastek povečujeta oz., da je lesna zaloga
že skoraj optimalna (320 m3/ha), pa po drugi
strani ugotavljamo, da ne znamo izkoristiti, kar
nam nudijo oz., kar bi lahko. Etata ne dosegamo,
struktura struktura sotimentov, ki so jih napadli
škodljivci je neugodna, tako da je iztržek od
prodaje manjši kot bi lahko bil. Velika ovira za
takšno stanje sta med drugim tudi razdrobljena
gozdna posest in pomanjkanje infrastrukture v
gozdovih. Zadostna infrastruktura je temelj za
učinkovito gospodarjenje v gozdovih. Sredstva
iz programa razvoja podeželja so namenjena
tudi sofinanciranju le-te. Vendar pa je postopek
pridobivanja upravnih dovoljenj tako zahteven,
da so imeli lastniki majhne in razdrobljene posesti
manjše možnosti za kandidiranje za sredstva. Poleg
tega so na ta sredstva za sofinanciranje prometnic
lahko kandidirali le preko združenj.
Vsekakor je razdrobljena in majhna posest
velika ovira za učinkovito gospodarjenje z gozdovi.
Prepoved delitve gozdnih parcel, manjših od 5 ha,
sicer obstaja, ni pa prepovedan vpis solastnine, ki je
za gospodarjenje še bolj neugodna. Zaradi lažjega
gospodarjenja kmetijska in gozdna zemljišča ne
bi smela biti v solastnini.
Lastniki lahko učinkovitost pri gospodarjenju z
gozdovi povečajo, če se povežejo. Tako vsaj kažejo
nekatere izkušnje prek meja (Avstrija). Pri nas se je
proces povezovanja v takšni obliki (društva) začel
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leta 2001. Pričakovanja na področju povezovanja
in njegovih učinkov so bila velika. Čeprav so
bili narejeni veliki premiki na tem področju, pa
je bilo doslej zelo malo ali skoraj nič skupnega
pojavljanja na trgu. Proces združevanja je treba
nadaljevati in nadgraditi s to tržno komponento
– skupno pojavljanje na trgu, skupno opravljanje
del, uvajanje sodobnih tehnologij.
Zaradi nezadostne usposobljenosti lastnikov in
neustrezne tehnične opremljenosti so vse prepogoste delovne nezgode, velikokrat tudi s smrtnim
izidom. In to kljub temu, da je velika obiskanost
izobraževanj oz. tečajev o varnem delu. Mogoče
bi veljalo razmisliti o neke vrste preizkusu znanja
ob koncu tečajev.
Sicer pa tudi trg z gozdnimi lesnimi sortimenti
ni najboljši. Cene lesa so sorazmerno nizke,
poseben problem je prodaja manj kakovostnega
lesa, še posebno po propadu celulozne industrije.
Veliko tovrstnega lesa je potem namenjenega za
kurjavo.
Glede na pozitivne učinke uporabe lesa za biomaso bi nujno potrebovali organiziran trg zanjo.
Korak naprej so začete aktivnosti za ustanavljanje
biomasnih logističnih centrov, ki bi nudili zanesljivo oskrbo s tovrstno surovino.
Vsekakor bi morala država več sredstev in
energije nameniti promociji uporabe lesa, promociji gozda in gozdarstva ter podeželja nasploh
ter zagotavljati enakomeren regionalni razvoj (ne
samo verbalno).
Gozd poleg lesa daje še vrsto drugih dobrin.
Eno izmed zelo pomembnih in perečih področij,
povezanih z gozdom, je lovstvo. Glede na ugotovitve načrtovani odstrel ni realiziran, posledično
se večajo populacije in se širijo na območja, ki jih
prej ni bilo. Ravno tako niso realizirani načrtovani ukrepi v okolju, ki izboljšujejo prehranske
možnosti za divjad.
Aktivnosti lovcev za preprečevanje škode so
vse preveč pasivne, preprečevanje je večinoma
prepuščeno lastnikom zemljišč (premalo sodelovanja). Veliko je nedorečenosti tudi pri ocenjevanju škode.
Lov nima samo ekološke in socialne funkcije,
ampak tudi gospodarsko. V tem pogledu so lastniki
zemljišč prezrti.
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Veliko nedorečenosti je tudi pri nabiranju
postranskih gozdnih proizvodov. Zakonske osnove
sicer so, jih pa ne uresničujemo, poleg tega ni
zadostnega nadzora nad tem.
Čebelarstvo ponuja veliko neizkoriščenih
možnosti kot dodaten vir zaslužka. Še vedno pa
nimamo pašnih redov, ki bi urejali pašo čebel.
Gozdne površine, vsaj nekatere, so zelo obremenjene s turizmom in rekreacijo. To sicer pomeni
določene priložnosti za tamkajšnje prebivalce,
obenem pa razvoj takih dejavnosti povzroča tudi
negativne učinke. Turizem je lahko le ena od
oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji, treba pa
je spodbujati tudi druge dopolnilne dejavnosti, ki
lahko prinesejo dodaten vir zaslužka. Programi iz
razvoja podeželja so ena od priložnosti za zagon
dejavnosti.
Pri razvoju podeželja, kmetijstva in gozdarstva
imajo poseben pomen ustrezne svetovalne službe.
Premalo so povezane in preveč ločeno obravnavajo svoje segmente na kmetiji in premalokrat
obravnavajo kmetijo kot celoto.

4

Družbeni vidik

Socialne funkcije gozdov postajajo vse pomembnejše, zato je vsaj na določenih območjih tudi
pritisk javnosti nanje zelo velik. Pri nas so
gozdovi za javnost odprti, dostop je prost. Za
javnost je to samoumevna vrednota, ki pa je
vedno ne zna dovolj ceniti. Pogoste so različne
zlorabe. Pereč problem je odlaganje odpadkov
in puščanje smeti v naravi, gozdu. 157. a člen
Zakona o varstvu okolja nalaga lastnikom
zemljišč odgovornost za smeti na njihovih
zemljiščih ne glede na to, kdo jih je tam odvrgel.
To je popolnoma v nasprotju z evropskim načelom odgovornosti povzročitelja in v nasprotju
s 5. čl. Zakona o gozdovih, ki lastnikom nalaga
dovoliti v svojem gozdu prost dostop in gibanje
drugim osebam.
Pogoste so tudi različne, gozdu neprilagojene
turistične in rekreacijske dejavnosti brez soglasja
lastnikov. Čeprav bi organizatorji morali pridobiti
soglasja, pa v praksi to še ni zaživelo.
Posebno obravnavo zasluži nabiranje gozdnih
plodov. To je sicer omejeno z različnimi akti,
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vendar pa praktično ni nadzora nad upoštevanjem
pravil. Poleg tega ni dorečen 25. člen Zakona o gozdovih, kdaj in s katerimi pogoji ministrstvo lahko
omeji ali prepove nabiranje gozdnih plodov.
Veliko delovnih nezgod v gozdovih ni problem
samo z gospodarskega, ampak tudi z družbenega
vidika (posledice).
Ker postajajo socialne funkcije gozda vse
pomembnejše, bi država morala prilagajati deleže
sofinanciranja ukrepov v gozdovih.
Resolucija tudi večkrat omenja sobivanje z

živalsko komponento (zveri). Dejstvo je, da so
velike zveri naravna vrednota, ki jo moramo
ohraniti. Vendar so tudi meje, do kje je še mogoče
sobivanje ljudi in zveri. Na določenih območjih je
sobivanje že na kritični točki. Žal pa lokalno prebivalstvo nikakor ne more vplivati na upravljanje
z velikimi zvermi. O teh vprašanjih je premajhen
socialni dialog. Na odločanje imajo prevelik vpliv
naravovarstvene organizacije. Vsekakor država
ni prevzela polne odgovornosti za posledice
zavarovanja teh vrst.

Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Nacionalni gozdni
program
V letu 2007 je Državni zbor Republike Slovenije
sprejel Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu. Resolucija predstavlja v naslednjih letih
temeljni dokument slovenskega gozdarstva, na
osnovi katerega se bodo sprejemale pomembne
odločitve in posledično tudi gozdarska zakonodaja.
V času priprave so bili v javno razpravo vključeni
tudi lastniki gozdov, predvsem preko njihovih
interesnih združenj. Zaradi prevladujočega deleža
zasebne gozdne posesti je lastnikom gozdov v
dokumentu posvečeno precej prostora. Za lastnike
gozdov je še posebej pomemben gospodarski
vidik gozdov. Zato smo v prispevku skušali analizirati dosegljive cilje in izvajanje usmeritev iz
resolucije. Posebno pozornost smo posvetili tudi
dejavnostim Zveze lastnikov gozdov Slovenije
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in njenih članov – lokalnih društev lastnikov
gozdov v zvezi z uresničevanjem Nacionalnega
gozdnega programa. Ugotovili smo, da je bilo
v zadnjih dveh letih sicer opravljenih kar nekaj
aktivnosti, ki so slovensko gozdarstvo približali
ciljem resolucije. Pri tem imajo svoj delež tudi
združenja lastnikov gozdov. Kljub temu ugotavljamo, da Nacionalni gozdni program v praksi
še ni zaživel v polni meri. Z vidika lastnikov
gozdov je še posebej simptomatično kronično
pomanjkanje finančnih sredstev za uresničevanje
programa na vseh področjih gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi.
Jože Mori univ. dipl. inž. gozd.
Zveza lastnikov gozdov Slovenije
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Gozdarstvo v času in prostoru
Zaključki posveta ”Kako uresničevati cilje slovenskega
gozdarstva’’
Posvet je organizirala Zveza gozdarskih društev
Slovenije (ZGDS).
Izveden je bil 18. junija 2009.
Udeležencev je bilo 55.
Cilj posveta je bil, da bi gozdarske ustanove v
referatih podale ukrepe, s katerimi že uresničujejo
in ukrepe, s katerimi bodo uresničevale cilje, ki
so določeni v Resoluciji o Nacionalnem gozdnem
programu. Navedeni ukrepi naj bi pomagali Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri
oblikovanju operativnih programov za izvajanje
nacionalnega gozdnega programa.
Na posvetu so aktivno sodelovale:
• BF-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, Večna pot 83, Ljubljana
• Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana
• GZS-Združenje za gozdarstvo,
Dimičeva 13, Ljubljana
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
	Celovška 135, Ljubljana
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, Ljubljana
• Srednja gozdarska in lesarska šola,
Tržaška 36, Ljubljana
• Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana
• Zveza lastnikov gozdov Slovenije,
Slovenska vas 5, Slovenska vas
• IRSKGH-Gozdarska inšpekcija,
Parmova 33, Ljubljana

UGOTOVITVE
Posvetovalna oblika je racionalna oblika za kontinuirano spremljanje uresničevanja Nacionalnega
gozdnega programa (NGP) in lahko postane
sestavni del procesa njegovega sprejemanja in
uresničevanja. Podpira se ambicijo, da tudi zveza
prevzame vlogo organizatorja oziroma koordinatorja spremljanja uresničevanja NGP.
GozdV 67 (2009) 7-8

1 Zelo umestno je, da so na prvem posvetu gozdarske ustanove dobile možnost, da spregovorijo o uresničevanju ciljev NGP. Na te ustanove
pade največji delež njihovega uresničevanja. Pri
oblikovanju in izvajanju ukrepov za uresničevanje ciljev NGP morajo vse ustanove težiti k
vsebinski in ekonomski racionalnosti.
2 Program izvedbe nadaljnjih posvetovanj naj
se oblikuje v odvisnosti od prioritete v NGP
postavljenih ciljev. Sprejme naj ga ustrezen
organ ZGDS, izvaja pa naj se na načine, ki
bodo najbolj ustrezali interesnim skupinam,
ki bodo na posvetovanju sodelovale.
3 Operativni programi NGP morajo biti pripravljeni tako, da bo mogoče njihovo sprotno
prilagajanje. Temeljiti morajo na konsenzu, ker
le tako lahko značilno vplivajo na uresničevanje
ciljev, zastavljenih v NGP.
4 Glavni izzivi za gozdarstvo, ki jih je mogoče
predvideti za 21. stoletje in so upoštevani tudi
v NGP, so:
• zmanjševanje rabe fosilnih goriv in povečevanje rabe lesa kot okolju prijazne surovine
in obnovljivega energenta,
• ohranjanje zdravja in stabilnosti gozdov v
razmerah podnebnih sprememb,
• ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov
ob njihovi povečani rabi,
• ohranjanje konkurenčnosti gozdarskega
sektorja z vidika ekonomičnosti in delovnih
razmer,
• razvijanje, vrednotenje in trženje nelesnih
gozdnih dobrin.

UKREPI, KI JIH GOZDARSKE
USTANOVE ZA URESNIČEVANJE
CILJEV NGP ŽE IZVAJAJO OZIROMA
JIH BODO IZVAJALE
1	OKOLJSKI VIDIK GOZDOV
Izvaja se spremljanje stanja gozdov s sistemom
monitoringov na različnih ravneh. Ravni se bo
naprej ohranjalo v smiselnem obsegu in se jih
tudi smiselno nadgrajevalo.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Iz podatkovnih baz različnih ravni se mora
oblikovati funkcionalno povezana podatkovna
baza, ki bo omogočala uporabo za domače in
mednarodne namene.
Izvajanje monitoringov mora v bodoče omogočiti tudi spremljanje kazalnikov uresničevanja
v NGP določenih ciljev.

2

GOSPODARSKI VIDIK GOZDOV

Gozdarske gospodarske družbe zagotavljajo ustrezno izvajanje in razvoj na področju izvajanja
del v pomembnem delu slovenskih gozdov - v
državnih gozdovih. Povečuje pa se tudi njihova
udeležba v izvajanju del v zasebnih gozdovih.
Ta bo še posebno pomembna zato, ker je vse
večji delež slovenskih lastnikov gozdov, ki del
v gozdu ne izvajajo sami.
Profesionalizacija dela v gozdovih ni
pomembna samo iz vidika učinkovitosti,
temveč pomembno vpliva na izboljšanje varnosti
pri delu. Profesionalizacija mora zajeti tudi dela
pri negi gozdov, kjer se soočamo z velikimi zaostanki. Pri tem lahko uporabimo zglede Avstrije
in Švice (npr. neprofitna združenja – Kaertner
Waldpflegeverein).
Sofinanciranje ukrepov v okviru Programa
razvoja podeželja naj bi dalo osnove za aktiviranje
zmogljivosti zasebnih gozdov. V ta namen se že
sofinancirajo ukrepi za povečanje konkurenčnosti
gozdarstva:
– sofinanciranje investicij v gozdno infrastrukturo,
– sofinanciranje investicij v gozdarsko mehanizacijo in opremo.
Izvedba certificiranja zasebnih gozdov bo
povečala možnosti za intenziviranje gospodarjenja z njimi. K temu prispeva tudi vsakoletno
izvajanje licitacije vrednejših gozdnih lesnih
sortimentov.
Gozdarske gospodarske družbe morajo v prihodnosti pomembneje prispevati k povečanju
udeležbe gozdarsko – lesarskega gospodarskega
kompleksa v družbenem proizvodu Slovenije.
Da se tega zavedajo, potrjuje projekt ''Gozd
in Les za trajnostni razvoj Slovenije'', ki bo
prispeval k prestrukturiranju gozdno-lesnega
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sektorja in utrl pot k pravilnemu vrednotenju
lesa kot tvariva, gradiva in energenta ter njegove rabe.
Tudi v prihodnje mora biti ustrezen poudarek
namenjen aktiviranju zasebnih gozdov. Za njihov
večji prispevek v nacionalnem gospodarstvu bo
potrebno izvesti naslednje ukrepe:
– ustrezneje urediti solastniška razmerja,
– spodbuditi povezovanje lastnikov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi,
– zagotoviti učinkovitejše izobraževanje in
usposabljanje za gospodarjenje z gozdovi,
– spodbuditi rabo lesa v energetske namene tudi
na podeželju.

3 	JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA
V Sloveniji je trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi že dolgo strokovno podprto.
Organiziranost javne službe naj bi to omogočala
tudi v bodočnosti. To je zagotovilo za pozitivna
gibanja v razvoju gozdov, ki bodo v razmerah bodočih povečanih negativnih obremenitev
gozdov in pričakovanih podnebnih sprememb
še kako potrebna tudi v prihodnje, vendar dosti
težje dosegljiva.
Javna gozdarska služba mora trajno zagotovljati:
– izpopolnjevanje dela na vseh področjih, s posebnim poudarkom na uvajanju in obvladovanju
sodobnih tehnologij,
– optimalno izrabo kadrovskih in drugih potencialov.

4

IZOBRAŽEVANJE GOZDARSKIH
KADROV

Gozdarsko univerzitetno izobraževanje se je
uspešno vključilo v prenovljeno visokošolsko
izobraževanje v Sloveniji in upanje je, da tudi v
Evropi. V šolskem letu 2007/2008 sta se na prvi
stopnji začela uveljavljati dva programa:
– Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri,
– Gozdarstvo.
– Na drugi stopnji univerzitetnega izobraževanja
v skladu z Bolonjsko deklaracijo je oblikovan
program:
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– Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov.
Ta program se bo začel izvajati v študijskem
letu 2010 / 2011.
– Tretjo stopnjo zasnove študijskih programov
po Bolonjski deklaraciji predstavlja doktorski
študij. Biotehniška fakulteta je v sodelovanju
z nekaterimi drugimi fakultetami pripravila
doktorski študij Bioznanosti. V njegovem
okviru pa je bil sprejet gozdarski program z
naslovom:
– Upravljanje gozdnih ekosistemov.
Izvajati se bo začel v študijskem letu 2009/2010.
Gozdarski kadri poklicne in srednje stopnje bodo
znanje pridobivali v že uveljavljenih programih,
ki so jim bile dodane nekatere novosti:
– Gozdar (IV. stopnja)
– Gozdarski tehnik (V. stopnja)
Navedenima dvema programoma je bil
dodan program inženir gozdarstva in lovstva,
ki bo z višjo izobrazbo lahko s svojim znanjem
opravljal zahtevnejše strokovne naloge pri pripravi in izvajanju del v gozdovih in določene
naloge pri načrtovanju in usmerjanju izvajanja
ukrepov za zagotavljanje načrtovanega razvoja
gozdov.
Vsi izobraževalni programi na področju gozdarstva vključujejo vsebine potrebnih splošnih
znanj in posvečajo določeno pozornost tudi
interdisciplinarnemu izobraževanju. Načelno
omogočajo pridobitev ustreznih znanj za načrtovanje, usmerjanje izvajanja in izvajanje ukrepov
za ohranitev in ustrezen razvoj gozdov. Ali v
zadostni meri, pa bo pokazala presoja učinkov
njihovega izvajanja.
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5

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE LASTNIKOV
GOZDOV

Uspešno je bil že oblikovan del nacionalnih
poklicnih kvalifikacij za področje gozdarstva, ki
omogoča izobraževanje oziroma usposabljanje
po certifikatnem sistemu.
Izvajajo se tudi do 15 dnevni tečaji usposabljanja
za izvajanje različnih del v gozdarstvu.
Izdelati je treba manjkajoči del poklicnih
kvalifikacij za področje gozdarstva in povečati
število kvalitetnih izvajalcev usposabljanja za
dela v gozdovih.
Lastnike gozdov mora predvsem javna gozdarska služba učinkoviteje obveščati o možnostih
usposabljanja za delo v gozdovih in finančnih
sredstvih, ki so za to na razpolago.

6	RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA
DEJAVNOST
Na področju temeljnih raziskav je pomembno
nadaljevati z raziskavami v podporo izvirnemu
slovenskem načinu gospodarjenja z gozdovi na
ekoloških temeljih. Postopno je potrebno zmanjšati razlike v učinkih in financiranju temeljnih
raziskav v primerjavi z razvitejšimi in večinoma
manj gozdnatimi državami. Aplikativni raziskovalni projekti in CRP projekti so lahko velika
podpora Operativnim programom za izvajanje
NGP, zato jih je potrebno presojati skladno s cilji
NGP. Izjemno pomembna za izpeljavo Operativnih
programov pa je razvojna dejavnost, zato jo je
potrebno oživiti in pospeševati v vseh strukturah.
Premik naprej in oživitev razvojne dejavnosti bi
lahko dosegli s stimuliranjem povezovanja raziskovalnega in strokovnega dela, oz. oblikovanjem
interdisciplinarnih skupin za izpeljavo posameznih
najpomembnejših nalog NGP.
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Zapis iz razprave na posvetovanju Kako uresničiti cilje
slovenskega gozdarstva
Na posvetovanju ''Kako uresničevati cilje slovenskega gozdarstva'' ki ga je organizirala Zveza
gozdarskih društev 18.6.2009, je bila po končanih
referatih izvedena razprava. V njej so sodelovali
kar številni razpravljalci, ki so odpirali za slovensko
gozdarstvo sicer aktualna vprašanja, ki pa niso
bila vsa povezana z izvajanjem ciljev postavljenih
v Nacionalnem gozdnem programu, so pa bila z
njim posredno povezana.
Ugotovljeno je bilo, da je tudi v gozdarstvu
prevečkrat poudarjen naravovarstveni interes
pri gospodarjenju z gozdovi, premalo pa se
posveča pozornosti iskanju ekonomskih učinkov
gospodarjenja z gozdovi, seveda ob upoštevanju
večnamenskega gospodarjenja z njimi. Javnost
je dobro seznanjena in zainteresirana za uresničevanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov,
premalo pa je z dejstvom, da so pomembne
tudi proizvodne funkcije, ki jih je mogoče, pri
pravilnem usmerjanju gospodarjenja z gozdovi,
medsebojno uskladiti. To se doseže z načrtnim
gospodarjenjem z gozdovi.
Javna sredstva namenjena za gozdarstvo se iz
leta v leto zmanjšujejo, medtem, ko se pričakovanja
javnih koristi iz gozdov povečujejo. Javnost bi
bilo potrebno ustrezno seznaniti z dejstvom, da
so koristi, ki jih gozdovi dajejo slovenski družbi
izredno velike in da sodelujejo tudi pri realizaciji
mednarodnih obvez države na področju akumulacije CO2. Če se sešteje vse vrednost javnih koristi,
te brez dvoma presegajo vrednost sredstev, ki se
namenjajo gozdovom in gozdarstvu. Čeprav je
večnamenskost sistemsko vgrajena v gospodarjenje z gozdovi, je potrebno javnost pripraviti
na dejstvo, ko bo potrebno določene funkcije,
ki jih gozdovi dajejo, tudi plačati. Za zdaj se to
odraža v financiranju javne gozdarske službe
in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna RS.
Kljub temu, da slovensko gozdarstvo razpolaga
s sorazmerno visoko izobrazbeno strukturo strokovnih kadrov, je njihova udeležba v informiranju
javnosti o gozdovih, premajhna. Pri povečanju te
udeležbe bi se morale angažirati vse ustanove.
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Prepogosto se dogaja, da gozdarske inštitucije
delujejo neusklajeno tudi pri strokovnih vpašanjih,
ki bi morala biti usklajena. Zato je tudi učinek
mnenj gozdarke stroke v slovenski javnosti, sorazmerno skromen. V EU pa se slovensko gozdarstvo
obravnava večinoma kot nadpovprečno.
V povezovanju gozdarstva z lesarstvom je
potrebno iskati rešitev, da bo večina v Sloveniji
posekanega lesa, v Sloveniji tudi predelana, in mu
s tem dodana vrednost. Za potrebe Slovenije bi
morali, tudi ko bo raba lesa povečana, v čim večji
meri uporabiti les iz slovenskih gozdov.
Zasledovati je potrebno take spremembe davčne
politike, da bo stimulirala gospodarjenje z gozdovi
in destimulirala negospodarjenje.
Zaradi dejstva, da je vse več lastnikov gozdov,
ki del v gozdovih ne opravljajo sami, se kaže
potreba, da se čimprej zgradi sistem izobraževanja
in usposabljanja, ki bo s postopnim pridobivanjem znanj, omogočal pridobivanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij tudi na področju gozdarstva.
To bo prispevalo k temu, da bo dela v gozdovih
(tudi v zasebnih) opravljalo vedno več ustrezno
usposobljenih ljudi. Lastniki gozdov so premalo
obveščeni o tem, da jim bodo za usposabljanje,
na razpolago tudi sredstva v okviru Programa
razvoja podeželja: do 1.000 € na leto.
Po šestnajstih letih uveljavitve zakona o gozdovih je potrebno temeljitejše proučiti vsebine,
ki jih določa za posamezna področja in poiskati
učinkovitejše rešitve:
sistem vzdrževanja gozdnih cest,
sistem sofinanciranja izvedbe varstvenih in
gozdnogojitvenih del v gozdovih,
sistem stimuliranja gospodarjenja z gozdovi v
skladu s sprejetimi načrti za gospodarjenje.
Istočasno je potrebno pretehtati tudi, ali je
sistem odrejanja določenih del, ki jih lastnik
mora opraviti do določenega roka, z odločbo,
najbolj učinkovit.
Pripravili: Jože Falkner
Tone Lesnik
Mitja Skudnik
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Največji možni posek na prebivalca
Slovenija je bogata z gozdovi in lesom. Na
zavodu za gozdove Slovenije, so na spletni
strani Lesna biomasa prikazali tudi zanimiv
podatek. Največji možni posek na prebivalca
je izračunan na podlagi podatkov iz Gozdnogospodarskih načrtov, ki jih pripravlja Zavoda
za gozdove Slovenije in podatkov Statističnega
letopisa RS o številu prebivalcev po občinah.
Najvišji možni poseka na prebivalca je v
občinah Solčava, Loški Potok, Jezersko, Dolen-

jske toplice, Kostel in Luče (največji možni
posek na prebivalca je več kot 18 m³). Omenjene občine imajo nizko gostoto poseljenosti.
Najnižji možni posek na prebivalca imajo
v občinah: Izola, Piran, Ljubljana, Odranci,
Murska Sobota, kjer je možni posek na prebivalca manjši kot 0,1 m³/prebivalca. Za te
občine je značilna velika gostota poselitve
(Piran, Ljubljana, Murska Sobota) ali majhen
delež gozda (Odranci, Izola).

Največji možni posek na prebivalca
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Vegetation processes and human impact in a changing world
Poročilo z 52. letnega simpozija IAVS na grškem otoku Kreti
V tednu od 30. maja do 4. junija 2009 se je v bližini
starodavnega mesteca Chania na grškem otoku
Kreta družilo 250 strokovnjakov za rastlinstvo in
rastje. Simpozij je bil organiziran v sodelovanju
grških gostiteljev in mednarodnega združenja
IAVS (International Association for Vegetation
Science). Simpozij je potekal pod skupnim naslovom Vegetation processes and human impact in a
changing world. Že krovni naslov srečanja je nakazoval, da je tokratni simpozij
posvečen različnim procesom,
razvoju in spremembam vegetacije. Pri tem je bila posebej
izpostavljena človekova vloga,
ki odločilno vpliva na spremembe vegetacije v zdajšnjem
svetu. Tematika simpozija se
je smiselno vključevala tudi
v prostor dogajanja srečanja,
saj se na tamkajšnjem otoku
in nasploh v celotnem Sredozemlju človekov večtisočletni
vpliv jasno odraža na zelo
spremenjeni in degradirani
rastlinski odeji.
Na že 52. letnem simpoziju IAVS so številni
in zelo raznoliki prispevki obravnavali vegetacijo iz najrazličnejših vidikov, od genetskega in
fiziološkega nivoja rastlin do vegetacije na globalnem nivoju. V navedenih tematskih sklopih
je bilo predstavljenih več kot 240 predavanj in
posterjev:
– Odkrivanje, opredelitev in napovedovanje
sprememb vegetacije in okolja na različnih
ravneh,
– Vplivi spremenjene rabe prostora na vegetacijo
na vrstni, združbeni in krajinski ravni,
– Podnebne spremembe in njeni vplivi na vegetacijo,
– Ohranitvena ekologija: od vrste do rastlinske
združbe in nivoja bioma,
– Orodja za spremljanja vegetacije: popis, ekoinformacijske tehnologije, nove metode za
monitoring sprememb,
– Izboljšave na področju ekologije vegetacije,
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– Sredozemska vegetacije: pestrost, konvergenca,
vzorci in procesi,
– Ekosistemski pristopi k ohranjanju biodiverzitete in gospodarjenje zanjo.
V široki paleti predstavitev so bile prikazane
tudi nekatere študije gozdne vegetacije. Med
njimi so bili najpogosteje obravnavani gozdovi
in njihove vrste v sredozemskem prostoru. Več
raziskav je obravnavalo tudi gozdne vrste in vege-

Del udeležencev simpozija je na otoku Kreta pod vodstvom
prof. Erwina Bergmeierja spoznavalo rastlinstvo in rastje
med obsežnim kraškim poljem Omalós in vrhovi gorovja
Lefká Ori, ki segajo vse do 2100 metrov nadmorske
višine. (foto L. Kutnar)

tacijo zmerno toplega pasu in borealnega pasu.
Opaziti je bilo tudi kar nekaj predstavitev raziskav
subtropskih in tropskih gozdov iz Afrike, Srednje
in Južne Amerike ter jugovzhodne Azije.
Na simpoziju je bila Slovenija zastopana z eno
od najštevilčnejših delegacij, saj so svoje aktualne
študije predstavili štirje raziskovalci z Oddelka
za biologijo Fakultete za naravoslovje in matematiko (Univerza v Mariboru), štirje raziskovalci
Biološkega inštituta ZRC SAZU in raziskovalec
z Gozdarskega inštituta Slovenije.
Prihodnje, 53. letno srečanje IAVS bo v drugi
polovici aprila 2010 v kraju Ensenada v Mehiki.
dr. Lado Kutnar,
Gozdarski inštitut Slovenije
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Kmetijsko-gozdarska zbornica
Slovenije

Les in biomasa

Nujnost povečanja mobilizacije lesa
V slovenskih gozdovih se poseka le 40% letnega
prirastka. Letno ostaja v gozdovih nad 4 milijonov
m3 neizkoriščenega lesa, kar pomeni ogromno
izgubo dohodka tako za lastnike gozdov kot tudi
za lokalne skupnosti in podjetja, kar negativno
vpliva na razvoj podeželja.

zavedamo. Slovenija je po porabi lesa med
zadnjimi v Evropi. Rabo lesa je treba pospešiti
zaradi velikih ekonomskih ter ekoloških koristi
za družbo. Les je material, ki skladišči CO2,
poleg tega pa je za njegovo predelavo potrebno
zelo malo energije.
Z uporabo biomase ter pospeševanjem predelave lesa bi se lahko ustvarila nova delovna mesta.
Denar ostane v regiji, s čimer se spodbuja lokalno
in nacionalno ekonomijo. Pogoj za to je večja
realizacija sečnje oziroma svetovanje in pomoč
lastnikom za povečanje ekonomskega izkoriščanja gozdov, predvsem na mali posesti.

Zavod za gozdove Slovenije 

Jubilejna konferenca Prosilve
Evropa 2009

KGZS je skupaj z gospodarsko zbornico Slovenije in ključnimi akterji v gozdno lesni panogi
podpisala pismo o nameri za sodelovanje v
projektu GOZD IN LES za trajnostni razvoj
Slovenije, ki bo pripomogel k večji mobilizaciji
lesa ter njegovi povečani predelavi v slovenski
lesno predelovalni industriji.
Gozdna biomasa
Gozdna biomasa je lahko velika razvojna in
ekološka priložnost, ki se je večinoma še ne
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V dneh 24. do 27. 9. 2009 bo v Logarski dolini
potekala jubilejna konferenca Prosilve Evropa.
Prosilva Evropa je nevladna organizacija, ki
razvija in popularizira sonaravno in ekonomično
gospodarjenje z gozdovi.
Ustanovljena je bila leta 1989 v Sloveniji v
Robanovem kotu. Danes Prosilva Evropa povezuje organizacije Prosilva v več kot 25 državah.
V Sloveniji po ustanovitvi Prosilve pred 20 leti
ta organizacija ni bila formalno ustanovljena,
Slovenijo so na srečanjih Prosilve Evrope
predstavljali profesorji Oddelka za gozdarstvo
Biotehniške fakultete. V letu 2008 je bila pri
Zvezi gozdarskih društev Slovenije ustanovljena
sekcija Prosilva Slovenija. V septembru 2008
je sekcija Prosilva Slovenija v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije in Oddelkom
za gozdarstvo na Biotehniške fakultete uspešno
izvedla večdnevno ekskurzijo v Sloveniji za
Prosilvo Irske.
Zavod za gozdove Slovenije sodeluje v pripravah
jubilejne konference z organizacijo ekskurzij in
delom v organizacijskem odboru.
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Ministrstvo za okolje in prostor

Na Švedskem se je zaključila biodiverzitetna konferenca
Na biodiverzitetni konferenci, ki je potekala v
Stromstadu 8. do 9. septembra, so si bili okoljski
ministri EU enotni, da je potrebno za izboljšanje
biotske raznovrstnosti v EU in v svetu jasno določiti
vizijo njenega ohranjanja, finančno ovrednotiti
vrednost biodiverzitete in uslug, ki nam jih daje
narava ter izboljšati sodelovanje med podnebno
in biodiverzitetno politiko in ukrepi.
Ministri - slovensko delegacijo je vodil minister
za okolje in prostor, Karl Erjavec – so pregledali
delo na področju varovanja biotske raznovrstnosti
od sprejetja biodiverzitetnega cilja EU v Goteburgu
leta 2001 in določili izhodišča EU za pogajanja v
pripravah na konferenco, ki bo v Nagoji (Japonska)
naslednje leto. Cilja, ki si ga je EU zastavila leta 2001,
da bo zaustavila upadanja biotske raznovrstnosti do
leta 2010, ne bo dosegla. Prav tako ne bo mogoče
doseči globalnega cilja, sprejetega na svetovnem
vrhu v Johannesburgu leta 2002, o zmanjšanju
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upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010. V
letošnjem poročilu »Ekosistemske usluge in biotska
raznovrstnost v Evropi«, ki ga je objavil Znanstveno
svetovalni svet evropskih akademij (EASAC) je
ugotovljeno, da človeštvo še ni bilo priča tako hitri
in obsežni degradaciji ekosistemov in izgubi biotske
raznovrstnosti, kot se to trenutno dogaja. Za oboje
pa je odgovoren človek s svojo dejavnostjo. Izguba
biotske raznovrstnosti pa ima lahko velike posledice
pri zagotavljanju uslug, ki nam jih daje narava in so
pomembne za družbeni in gospodarski razvoj.
Glavni zaključki razprave, za katere se je zavzemala slovenska delegacija in jih bo švedski minister
povzel v zaključkih predsedujoče Svetu EU, so :
čeprav EU ni in ne bo dosegla zastavljenega
biodiverzitetnega cilja do leta 2010, le-ta ostaja
glavni izziv za nadaljnje delo in se nadgradi
z dolgoročno vizijo in z realnimi merljivimi
cilji; nujno je celovito in skupno obravnavanje
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podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti
in ekosistemskih uslug. Projekt, ki ga je Nemčija
s pomočjo Evropske komisije začela v letu 2007,
naj bi do naslednjega zasedanja COP10 prinesel
finančno ovrednotenje ekosistemskih uslug in
biodiverzitete, ki bodo tudi služili celovito. V
tem mesecu pripravljena preliminarna ocena za
koralne grebene, gozdne ekosisteme in »zeleno«
infrastrukturo pa kaže na to, da sta izguba biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe v
vzročno posledični povezavi. Ne bo nam uspelo
zaustaviti izgube biodiverzitete, če ne bomo
blažili podnebnih sprememb in obratno, ne bo
nam uspelo blažiti in se prilagajati podnebnim
spremembam, če ne bomo ohranjali in varovali
vitalnih in zdravih ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Biodiverziteta se mora torej vključevati
v globalna podnebna pogajanja, in to bo tudi
izhodišče EU na pogajanjih v Kopenhagnu konec
letošnjega leta.
Biodiverziteta in ekosistemske usluge so podlaga
za dolgoročen socialni in ekonomski razvoj.
V pripravah na leto 2010, ki je leto biodiverzitete, se moramo pripraviti še na dodatne izzive.

Eden izmed njih je tudi zagotovitev, da se odločitve
sprejemajo na podlagi podatkov in informacij,
ki nam jih posreduje znanost oz. raziskovalno
delo. Države članice EU še niso enotne, kako naj
ta mehanizem dosežemo, vse pa menijo, da ga
potrebujemo. V procesu razprav je t.i. medvladna
platforma za biotsko raznovrstnost in eksoistemske
usluge (IPBES).
Pomembno je tudi, da EU nadaljuje z intenzivnim delom za doseganje ciljev po letu 2010.
Zaključek konference je še posebej zaznamovala
inavguracija novega čezmejnega zavarovanega
območja med Švedsko in Norveško, ki sta jo izvedla
švedski kralj in norveški princ. Gre za ustanovitev
prvega morskega nacionalnega parka na Švedskem
(Nacionalni park Kosterhavet), ki bo tudi prispeval
k mreži morskih zavarovanih območij na globalni
ravni. To čezmejno zavarovano območje je rezultat
dolgoletnega skupnega dela lokalnih skupnosti iz
obeh držav in pomeni uskladitev varstva in razvoja
v tem biotsko bogatem morskem okolju.
Iz spletnih strani zbral
Franc PERKO

Književnost
Izšel je Atlas protipožarnih objektov (2009)
Atlas je plod dolgoletnih izkušenj ZGS OE Sežana,
pri izdelavi kart s področja varstva pred požari
v naravi.
Požari so največja nevarnost, ki ogroža
naše submediteranske gozdove, zato se je na
Krasu razvila strategija gašenja požarov, ki
temelji na gašenju začetnih požarov s čim
hitrejšim in neposrednim pristopom gasilskih enot in tehnike do žarišča požara.
ZGS je v sistemu varovanja naravnega okolja
pred požari zadolžen za načrtovanje in gradnjo
protipožarne infrastrukture. Z namenom, da bi
zagotovili njeno še učinkovitejšo uporabo je projektna skupina ZGS OE Sežana zasnovala kartografski
prikaz vse protipožarne infrastrukture na območju
Krasa, Brkinov, Čičarije in Slovenske Istre.
V atlasu so na 75 kartah v merilu 1:25.000 prikazani listnati in iglasti gozdovi, poleg javnih pa
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Književnost

Slika 2: Atlas je namenjen gasilcem, ki v povprečju letno v Kraškem
gozdnogospodarskem območju pogasijo preko 100 požarov.

Slika 1: Postavljanje opozorilnih tabel, gradnja in vzdrževanje
protipožarnih presek ter zidov je v celoti financirano iz državnega
proračuna.

tudi vse gozdne ceste in protipožarne preseke s
šiframi. Med ostalo infrastrukturo pomembno za
gašenje požarov velja omeniti visoko in nizkonapetostne daljnovode, transformatorske postaje,
hidrante in protipožarne nadzorne kamere.
V atlasu so poleg prostorskih podatkov ZGS

Slika 4: List v atlasu pokriva četrtino lista v kartografski mreži
merila 1:25.000.

Slika 3: Trase protipožarnih presek v atlasu in opozorilne table
na terenu so opremljene s šiframi, ki uporabniku olajšajo orientacijo v prostoru.
358

uporabljeni tudi podatki Elektra Primorska,
ELES Elektra-Slovenije, Rižanskega vodovoda
Koper, Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica,
Kraškega vodovoda Sežana, Občine Pivka, MORS,
URSZR, Izpostava Postojna, za območje na Italijanski strani pa je podatke prispevalo Oddelčno
nadzorništvo za gozdove v Trstu in Gorici.
Atlas je izdalo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje
za izvedbo pa je poskrbela Kartografija d.o.o.
Ljubljana.
Po spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije
pripravil Franc PERKO
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Izobraževanje in kadri
Dr. Franjo Kordiš praznuje
Minilo je 90 let, odkar se je na Ravni Gori, v osrčju
Gorskega kotarja rodil dr. Franjo Kordiš. Veličina
tamkajšnjih prostranih gozdov mu je dala veliko
popotnico, da se je podal na pot gozdarja, učitelja
in znanstvenika.
Skupaj s starši se je odselil iz tamkajšnjih
gozdov, ko je bil še otrok, v popolnoma drugačen
svet v Majur pri Kostanjevici, na hrvaško-bosanski
meji. Tam se je oče zaposlil na velikem lesnem
skladišču, kjer se je mladi Franjo prvič srečal z
gozdarji, ki so z očetom kramljali o gozdu in
zanimivih skrivnostih tamkajšnjega odročnega
sveta.
Ko je bil Franjo star devet let, mu je umrla
mama. Tako je brez nje, z mlajšim bratom in
skrbnim očetom, preživljal mladost. Po končani
osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Sisku.
Želja po odkrivanju in iskanju novih spoznanj o
skrivnostnem gozdu ga je po gimnaziji pripeljala
na študij gozdarstva. V viharnih vojnih časih,
leta 1943, je diplomiral na Gozdarski fakulteti
v Zagrebu.
Po končanem študiju se je kot velik domoljub
in socialist vključil v odrede Banjske udarne
divizije, kjer je kmalu zaslovel kot odločen in
bojevit oficir. V zadnjih bojih pri Ilirski Bistrici
je bil ranjen in odpeljali so ga v bolnišnico v
Ajdovščino, kjer je dočakal konec vojne. Iz
bolnišnice se je po okrevanju vrnil v svojo enoto,
ki je bila nameščena v Idriji. Na voljo mu je bila
vojaška kariera, toda poklicna gozdarska strast
je pretehtala vabljivo ponudbo. Leta 1947 slekel
uniformo in nasledil inženirja Mazija pri vodenju
gozdarskega obrata v Idriji.
Ostal je v Idriji, kjer si je ustvaril družino in
na Hrvaško se ni več vrnil. Poleg skrbi za ženo
in dve hčerki ga je tu zadržala strast do gozda.
Idrija je poleg rudnika slovela tudi po bogati
zgodovini gozdarstva, saj je bilo oboje neposredno povezano skoraj 500 let. Prepričan v lastno
znanje, načelnost in vodstveno sposobnost je
stopil na čelo gozdarske stroke in z izjemnim
darom opazovanja naravnih zakonitosti veliko
prispeval k sonaravnem gospodarjenju z gozdovi.
Prav spoznavanje naravnih zakonitosti, konkurenčnega boja med različnimi drevesnimi vrstami
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in prilagojeno gospodarjenje so bili izzivi, ki se
jim je najbolj posvečal. V veliko pomoč so mu bili
številni ohranjeni dokumenti, iz katerih je bilo
mogoče črpati podatke, kaj vse se je z idrijskim
gozdom dogajalo v preteklosti.
V želji po znanju je leta 1956 kot štipendist
mednarodne organizacije FAO odšel na študij k
znanemu profesorju Leibundgutu, na Univerzo
v Zürich. Tam je študiral in hkrati tudi proučeval
sonaravno gospodarjenje z gozdom in pomembna
načela pestrosti vrst na majhnih površinah.
Po vrnitvi v Idrijo je pridobljena spoznanja
in številne izsledke švicarskih gozdarjev začel
uvajati v vsakdanje delo. Idrijski gozdovi so bili
pravi izziv za udejanjenje pridobljenega znanja.
S prof. dr. Mlinškom je začel projekt obnove
gozdov na manjših površinah, kjer niso uporabljali
ustaljenih, »šablonskih« pristopov, ampak so ob
vsakem posegu upoštevali naravne posebnosti.
Da bi nove ideje še bolj izpopolnil, je začel študijski projekt kjer je z meritvami ugotavljal rastne
zakonitosti posameznih drevesnih vrst, in sicer
s poudarkom na jelki, bukvi, javoru in jesenu.
Vzporedno z obsežnimi analizami odnosov je
nastalo veliko strokovnih člankov in leta 1972
tudi doktorsko delo z naslovom Rastna moč in
tekmovalne razmere v mešanem gozdu bukve in
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plemenitih listavcev na rastiščih Abieti – Fagetum
dinaricum.
Bogate izkušnje in študijsko-raziskovalni odnos
do gozda je dr. Kordiš uspešno prenašal na
celotno območje delovanja Soškega gozdnega
gospodarstva, ki je predvsem po njegovi zaslugi
postalo vzorčni model aktivnega gospodarjenja
z gozdovi za vso Slovenijo, pa tudi v sosednjih
republikah takratne Jugoslavije
Prav v tistem obdobju je bila v pripravi tudi
projektna naloga z naslovom Gozdnogojitvene
rešitve problemov v visokokraškem jelovobukovem gozdu. V sodelovanju s profesorjema
Mlinškom in Gašperšičem je nastala študija, v
kateri je dr. Kordiš uveljavil model sonaravnega
gospodarjenja z gozdom.
Sklenil se je krog znanstvene radovednosti s
preizkusom novih spoznanj pri gojenju gozda v
praksi. Nova spoznanja so postala predmet številnih člankov slovenskih in tujih publikacij.
Je tudi avtor več del:
1. Pragozd Bukov vrh – izčrpna študija o ostanku
pragozda na Trnovski planoti; pragozd Bukov
vrh,
2. Dinarski jelovo-bukovi gozdovi v Sloveniji,
kjer je zbranega veliko znanja in prikazan
celovit odnos avtorja do gozda,
3. Idrijski gozdovi skozi stoletja s poudarkom
na zgodovini.
K napredku stroke je dr. Kordiš velik prispeval
tudi s številnimi seminarji, ki jih je organiziral
in vodil na celotnem območju nekdanje Jugoslavije.
Bil je mentor in vzornik številnim mladim
strokovnjakom, ki so radi prihajali v Idrijo, in
zavzeto poslušali razlage velikega praktika. Bil je
strog, a zgleden učitelj.
Leta 1975 je dr. Kordiš prevzel vodenje družbe
SGG Tolmin. To je bilo obdobje velikih organizacijskih sprememb, mnogih tehničnih in tehnoloških
novosti. V tistem obdobju se je izredno povečala
proizvodnja v zasebnem sektorju, veliko je bilo
tudi bioloških in tehničnih vlaganj. Usmerjanje
finančnih tokov, obvladovanje organizacije z
enotno politiko so bili izzivi, ki jih je dr. Kordiš
dosegel, vendar pa je kljub direktorovanju ostal
zvest gozdu. Rad se je sprehodil med gozdnimi
delavci, opazoval njihovo delo in kritično spre360

govoril, ko so mlajši strokovnjaki gledali na
opravljanje del v gozdu nekoliko drugače.
Dr. Kordiš je bil vseskozi tudi aktiven družbenopolitični delavec. Dva mandata je bil republiški
poslanec, več let okrajni odbornik in nazadnje član
skupščine v samostojni državi Sloveniji.
Na lokalnem nivoju je sodeloval je pri ustanavljanju muzejskega društva v Idriji in bil njegov
prvi predsednik.
Za delo in prizadevanja je prejel številna
priznanja. Poleg najbolj žlahtnega Jesenkovega
priznanja je nosilec priznanja bratstva in enotnosti,
dveh medalj za hrabrost iz let 1944 in 1945 ter
številnih drugih.
Po štirih desetletjih zavzetega in uspešnega
dela se je leta 1983 upokojil in od takrat je častni
član Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva
Slovenije.
Gozd mu je tudi po upokojitvi ostal drugi dom
in rad se vrača med svoje prijatelje „drevesa„ ter
radovedno opazuje otroke -„mladje“.
Naj končam z mislijo dr. Kordiša: »Če želiš
gozd spoznati in o njem pisati, moraš z njim in
v njem živeti.«
Slavljencu želimo še veliko lepih trenutkov in
čim več prijetnih srečanj z gozdom.
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Stališča in odmevi
Javno pismo predsedniku Vlade RS, ministru za finance in
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Je to samo neljuba pomota?
Naj recesija vpliva tudi na našo skrb za gozdove?
Na spletni strani Ministrstva za finance je mogoče
prebrati projekcijo proračuna za leti 2010 in
2011. Sredstva namenjena za sofinanciranje
vlaganj v gozdove naj bi se iz letošnjih 4.525.382
evrov (predlog rebalansa proračuna) v letu 2010
zmanjšala na 3.716.706 evrov in v letu 2011 na
2.328.683 evrov.

Gozdovi nam dajejo več!
Znano je (zaključni račun proračuna RS), da so
razpoložljiva sredstva v letih od 1998 do 2006
omogočala sofinanciranje z zakonom določenih
del gojenja in varstva gozdov v zasebnih gozdovih le na ravni od 25 do 40 % načrtovanega, ter
vzdrževanja gozdnih cest na ravni okoli 40 %. V
letih 2007, 2008 in 2009 so razpoložljiva sredstva
za sofinanciranje vlaganj v gozdove višja na račun
sredstev za sanacijo gozdov poškodovanih v ujmah.
Sofinanciranje del v gozdovih se izvaja le v okviru
nacionalne sheme in ni bilo vključeno v Nacionalni
program razvoja podeželja za obdobje 20072013, kar bi omočalo tudi črpanje sredstev EU za
sofinancianje izvajanja ukrepov v gozdovih. Taka
politika je bila očitno zastavljena na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavestno,
ker so bile potrebe za izvajanje okoljskih ukrepov
v kmetijstvu tolikšne, da bi pričakovana sredstva
EU ne zadoščala tudi za sofinanciranje ukrepov
v gozdovih. Če je bilo tako, potem bi bilo prav,
da bi se iz proračunskih sredstev RS poskušalo
zagotoviti sofinanciranje vsaj okoli 70 % z zakonom
določenih in v načrtih za gospodarjenje z gozdovi,
ki jih sprejemata vlada in odgovorni minister,
opredeljenih del. Če bi se hoteli temu vsaj malo
približati, bi morala razpoložljiva sredstva ohraniti
raven kot so jo dosegla v obdobju 2007-2009.
Sredstva, ki so bila v tem obdobju namenjena
sanaciji od ujm poškodovanih gozdov, bi bilo
potrebno preusmeriti v sofinanciranje načrtovanih
gozdnogojitvenih in varstvenih del, ki pomenijo
preventivo za ohranjanje stabilnosti in enega od
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vzvodov za usmerjanje razvoja gozdov. To je še
toliko pomembnejše v času, ko je zaradi gradacije podlubnikov in poškodovanosti zaradi ujm,
marsikje zrahljana stabilnost gozdov.
Verjetno ni odveč poudariti, da bi sredstva
na ravni kot jo predvideva projekcija proračuna,
omogočala sofinanciranje za ohranitev stabilnosti
in za usmerjanje razvoja gozdov potrebnih del, le
na ravni, ki bi bila nižja kot je bila do leta 2006.
To pa bi bilo za stabilnost in razvoj zlasti zasebnih
gozdov lahko katastrofalno. Takega mačehovskega
odnosa si gozdovi zagotovo ne zaslužijo.
Naj poudarimo, da razumemo in podpiramo
prizadevanja vlade, da bi zmanjšala pritisk na
povečevanje javnih odhodkov oziroma, da bi
povečala sredstva za razvojne namene. Vendar pa
je pri tem tudi jasno, da so pomembni razmisleki
o prioritetah. Gozdovi si gotovo ne zaslužijo, da
jih razvrstimo v sivo povprečje.
Če bi za javno gozdarsko službo in za sofinanciranje vlaganj v gozdove namenjali okoli 30
mio evrov, ne more biti preveč. Samo pomislimo
na mnogovrstne koristi, ki jih gozdovi dajejo
celotni družbi.

Kakor jim bomo dajali, tako nam bodo
vračali!
Z zakonom o gozdovih, ki je bil sprejet leta 1993,
je bilo določeno, da se v Sloveniji ohrani in razvija
sonaravni in večnamenski koncept gospodarjenja z
gozdovi. Sonaravni, v katerem se v največji možni
meri zasleduje uresničevanje naravnih zakonitosti,
katerih krona je tudi pretežno naravna obnova
gozdov, večnamenski, pri katerem je potrebno
ob vsakem predvidenem ukrepu v gozdu pretehtati kako vpliva na uresničevanje katerekoli
vloge, ki jih gozd ima in ga izvesti v obsegu in
na način, da bo lahko gozd vse trajno zagotavljal.
Zagotavljanje takega koncepta gospodarjenja z
gozdovi ne more biti naloženo samo lastniku
gozda. Zato mu je z ustanovitvijo Zavoda za gozdove Slovenije omogočena brezplačna strokovna
pomoč, z zakonom pa so določena tudi dela, ki
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se financirajo ali sofinancirajo. Sofinanciranje,
ki ga prejme lastnik gozda, je določeno tako, da
je v sorazmerju s tem koliko določeno izvedeno
delo prispeva k zagotavljanju javnih koristi, ki
jih daje gozd. Lastnik gozda in javna gozdarska
služba s posekom ustreznega drevja v življenski
dobi gozda, zagotavljata 60 % njegovega načrtovanega razvoja. Preostalih 40 % pa se zagotavlja z
izvajanjem gozdnogojitvenih in varstvenih del. Ta
delež ni zanemarljiv. V vsakem primeru pa se le
pod pogojem, da so dela izvedena, lahko v celoti
zagotovita načrtovana stabilnost in razvoj gozda.
V obdobju od leta 1993 do danes je bilo jasno
izraženo premo sorazmerje med razpoložljivimi
sredstvi za sofinanciranje del in količino njihove

izvedbe. Z nenehnim zmanjševanjem teh že tako
skromnih sredstev (to neposredno prispeva tudi
k zmanjševanju izvedenih del), si ne smemo privoščiti destabilizacije gozdov. Vračanje stabilnega
stanja jih bo zahtevalo mnogo več.
Za to kar nam gozdovi dajejo in kar pomenijo v naši državi, ne sme biti 0,30 % odhodkov
državnega proračuna (v letu 1996 v Državnem
zboru sprejetem Programu razvoja gozdov v
Sloveniji, je bilo predvideno 0,87 %), kolikor bi
jim namenjali, če bi ohranili v obdobju 20072009 doseženo raven sredstev za sofinanciranje
vlaganj v gozdove, preveliko breme!
Jože FALKNER
Zveza gozdarskih društev Slovenije

Ponudba gozdarskega znanja je večja od povpraševanja
Uvodnik mag. F. Perka je v 5.–6. številki GV (junij
2009) izpostavil stanje izobrazbe in modrosti
Zavoda za gozdove Slovenije (ZG). V vsej zgodovini javna gozdarska služba ni bila nikoli tako
razkošno sistemizirana kot je zdaj. Zastopa jo 800
strokovnjakov, med katerimi prevladujejo fakultetno izobraženi gozdarji, dve desetini pa imata
celo VIII. raven izobrazbe. Toda njihove umske
zmogljivosti so slabo izkoriščene, saj se je prvotno
postavljen obseg opravil v gojitvi, sečnji, gradnji
in vzdrževanju prometnic, naravovarstvu, PR idr.
domala prepolovil. Birokratska organiziranost ZG
ne motivira zaposlenih, niti ne spodbuja njihove
inovativnosti in kreativnosti ter je še posebno
nenaklonjena ekosistemski kulturi.
Najpomembnejša in najlepša zadolžitev gozdarja, ki ima subtilen odnos do svete in zelene
narave gozda, je proučevanje in spoznavanje njenih
zakonitosti. To je veličastna zadolžitev, ki spominja
na iskanje svetega Grala. Brez razumevanja razvoja
in rasti gozda ni uspešnega gospodarjenja, brez
poznavanja mikrorastišč ni nedvoumne razmejitve
med varovalnimi, socialnimi in lesnoproizvodnimi
vlogami. Brez enega in drugega se soočimo z
nezanesljivostjo doseganja ciljev. Gozdarstvo
opravlja svoje naloge učinkovito in racionalno
samo tam, kjer pozna rastiščne potenciale in
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ima zanje nazorno opredeljene cilje. Prvi pogoj
terja ekološka raziskovanja, drugi pa sodi v sklop
etično-kulturne zadolžitve stroke. Zapletenih
gozdnih ekosistemov ne moremo upravljati s
preživelimi mehanističnimi metodami, nasloniti
se moramo na holistične ekološke znanosti in med
njimi zlasti na ekonomične floristično-statistične
metode, kakršnih se poslužujejo v gozdarsko
razvitejših družbah.
Največji napredek in uspeh slovenskega gozdarstva sta bila dosežena v prvih povojnih letih.
Zaznamovalo ju je širokopotezno fitocenološko raziskovanje in kartiranje, ki je omogočilo
diferencirano obravnavanje gozdov na različnih
rastiščih. V naslednjih desetletjih so fitocenologi
razdrobili makroasociacije v vedno manjše enote
in podenote. Toda pogosta preimenovanja gozdnih
združb in rastlin, ki so sledila raziskovalni metodi
“iz velikega v malo”, so povzročila zmešnjavo v
poimenovanju, ki se ni izboljšala tudi po uveljavitvi mednarodnega kodeksa o fitocenološki
nomenklaturi (1976, 1986). Delni razlogi so tudi v
zakoreninjeni slovenski nezmožnosti dogovarjanja
in medsebojnega sporazumevanja. Ko je po letu
1980 Jugoslavijo zajela ekonomska in politična
kriza, se je Biro za gozdarsko načrtovanje pridružil Gozdarskemu inštitutu, kjer pa fitocenologi
GozdV 67 (2009) 7-8

Stališča in odmevi
niso našli primernega “humusa”. Proučevanje
gozdne vegetacije se je osredotočilo v Biološkem
inštitutu SAZU. Toda veda je postala zapletena
in samozadostna ter vedno manj uporabna. Zato
operativnemu gozdarstvu služi bolj za okras kot
za prepričljivo določitev rastišč. Brez ekološke
podstati je gozdarstvo izgubilo orientacijo, krivdo
za nedosegljivost načrtovanih ciljev pa pripisovalo zračnim polucijam (umiranje), podnebnim
skrajnostim (ujme) ali insektom (lubadar).
V gozdarsko naprednejših okoljih, kjer so se
zavedali neprecenljivega pomena fitocenologije,
so podrobno raziskali in kartirali vegetacijo
gozdov. Švicarji so s pomočjo luknjastih kartic že
do leta 1965 zbrali vse pomembne fitocenološke
popise, kar je Ellenbergu in Klötzliju omogočilo,
da sta leta 1972 pregledno predstavila vseh 72
gozdnih združb, ki so ostale do danes domala
nespremenjene (Keller). Na Bavarskem je dvojica
Foerst & Kreutzer l. 1978 kartografsko predstavila
gozdno vegetacijo, zadnjo uskladitev združb pa
je l. 2001 opravil Wallentowski (Sautter). Najbolj
presenetljiv preskok se je zgodil v ZDA, kjer so še
nedolgo nazaj opravljali velikopovršinske goloseke
in pogozdovali samo komercialno zanimive vrste.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli
po posebnem sistemi klasificirati gozdne združbe
(Kotar), dandanes pa je vegetacija vsakomur dostopna v okoljskem geografskem informacijskem
sistemu (GIS). Dlančnik, ki je povezan z GPS
(globalni sistem določanja položaja), omogoča
za vsakokratno lokacijo na terenu vpogled v vse
relevantne podatke, kot so, npr.: tridimenzionalni
relief, geološka podlaga, tla, rastlinska združba,
kakovost živalskih habitatov idr. (Chadwick).
Raziskane, kartirane in jasno razmejene mikrorastiščne enote potencialne naravne vegetacije
vnašajo prepotreben red v nepregledno pestrost
gozdnih ekosistemov ter so pogoj sonaravnega
gospodarjenja, zlasti gojenja in načrtovanja.
Razen racionalne pridelave lesa ima uporabna
fitocenologija tudi velik okoljevarstven pomen,
saj izpostavi redke biotope, ekološke oaze z bogato
biodiverziteto, ogrožene in izumirajoče vrste idr.
redkosti. Mnogokje bi bilo koristno, če bi gozdove
prepustili naravi, kajti gozdarstvo potrebuje tudi
nekaj nedotaknjene divjine. Lahko bi se zgledovali
po revolucionarnih spremembah, ki jih uvajajo v
GozdV 67 (2009) 7-8

ZDA, kjer opuščajo eksploatacijo državnih gozdov
in jih opremljajo za rekreacijo, izobraževanje ter
raziskovanje. Potrebe po lesu bodo zagotavljali
samo zasebni gozdovi!
Za praktično delo ne zadoščajo samo abstraktne
asociacije, potrebno ekološko identiteto imajo
njene nižje ekološke enote (subasociacije, variante), kartirane v merilu, ki ni večje od 1 : 5.000.
Drobljenju rastišč ne sledimo zaradi romantične
privrženosti Schumacherjevemu načelu Small is
Beautiful (malo je lepo), temveč zato, da razmejimo rastišča oziroma sestoje, za katere veljajo
različni cilji in posledično tudi različni ukrepi.
Za gozdarsko operative je potrebna taka klasifikacija gozdnih združb, ki bo poleg ekoloških in
gospodarskih dejavnikov upoštevala tudi varovalne, razvojno-zgodovinske ter antropozoogene
dejavnike pa tudi etnobotaniko, biomorfološko
strukturo sestojev in druge posebnosti.
Proste zmogljivosti ZG bi lahko usmerili v
fitocenološko kartiranje gozdov, tako kot so to
storili v Nemčiji. Revirne gozdarje, načrtovalce
idr. strokovnjake bi lahko naučili prepoznavati
in kartirati gozdne združbe, saj bi morali samo
obnoviti že preštudirano snov. To ne bi bilo prenaporno, saj je neformalno izobraževanje v ZG že
uveljavljena stalnica. Navidezno zahtevna naloga
bo še lažja, če bodo kartografi delovali na dobro
znanem “domačem” revirju. Z uporabo topografskih in geoloških kart ter drugih pripomočkov
bi se morali naučiti prepoznati samo značilne in
diferencialne rastline, ki se pojavljajo v območju
(revirju). Vsakokratno srečanje z znanimi rastlinami prinaša tudi veselje, ker ne razkriva samo
rastiščnih značilnosti, temveč ponuja obilico
lepotnih občutij, ki pomirjajo in osrečujejo.
Pristojni fitocenologi bi morali predhodno
revidirati in uskladiti gozdne združbe z gozdarskimi posebnostmi, jih pregledno predstaviti
(rastišče, njegova zmogljivost, značilne vrste,
ekološka členitev združb, namen in način rabe
itd.) ter prepoznavno in poenostavljeno poimenovati oziroma šifrirati. V Sloveniji je bilo v
preteklosti za gozdne združbe objavljenih že več
pregledov, zadnjega je leta 2002 izdal Biološki
inštitut SAZU kot komentar k vegetacijski karti,
ki pa je pregrob (M = 1 : 400.000) in za prakso
komaj uporaben.
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Stališča in odmevi
Uresničitev predlagane pobude bi pomenila
“renesanso” gozdarske fitocenologije. Z njo bi
gospodarjenje z gozdovi postavili na znanstvene
ekološke temelje. Karta gozdnih združb, ki
bi bila vsakomur dostopna na medmrežju, bi
označila premik iz zaostalosti in mentalnega
mrtvila stroke ter simbolizirala že dolgo pričakovani obliž na slab ugled stroke. Z njo bi se
zmanjšal tudi razkorak med preveliko ponudbo
in premajhnim povpraševanjem gozdarskega
znanja. Med pobudnike projekta pričakujemo
poleg raziskovalnih in izobraževalnih ustanov
tudi Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč ter
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Kot
strokovno-političen organ ministrstva bi slednji
moral odigrati aktivno vlogo pri inteligentnem

vključevanju fitocenologije v sonaravno delo
z gozdovi.
Citirani viri: Chadwick D. H. The Truth about
Tongass. National Geographic, julij 2007, s.
102–125; Keller W. idr. 1998. Waldgesellschaften
der Schweiz auf floristischer Grundlage. Mitteilungen der Eidgenössischen Forschungsanstallt
für Wald, Schnee und Landschaft. Birmensdorf;
Kotar J. idr. 2002. A Guide to Forest Communities and Habitat Types of Northern Wisconsin;
Sautter R. 2003. Waldgesellschaften in Bayern,
Vegetationskundliche und Forstgeschichtliche
Darstellung der natürlichen und naturnahen
Waldgesellschaften. Landsberg.
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Uvodnik
Ali bo po končani krizi gozdno-lesni sektor
uspešnejši?
Počasi končujemo prvo krizno leto in delamo načrte za naprej. Nič kaj
obetavnega se še ne kaže na obzorju. Tudi gozdarstvo ni bilo izvzeto. Pravijo, da je čas krize priložnost za nov zagon, nove poglede, nove načrte,
bolj smele od prejšnjih.
Proti koncu leta 2007 je gozdarstvo dobilo nov nacionalni gozdni program, Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije. Pred sprejemom je šel skozi široko javno razpravo,
da bi kar v največji meri zadostil širšim družbenim interesom, ki jih imajo
gozdovi. Pričakovanja od gozdov so velika, pa najsi gre za njihov okoljski,
gospodarski ali družbeni vidik.
Vprašanje pa je, ali gozdovom damo dovolj, in sicer država s financiranjem in sofinanciranjem vlaganj v gozdove, skladno z javnim pomenom
posameznih ukrepov, stroka in lastniki gozdov s primernimi in potrebnimi
ukrepi (izvedbo), lesna predelava, ki naj les primerno ovrednoti. Prav v
kriznih časih se bo pokazal pravi odnos države in politike, pa tudi stroke
in lesne predelave do našega največjega nacionalnega bogastva. Obeti pa
niso nič kaj vzpodbudni.
Pri nas je les od vseh materialov in surovin najdostopnejši in prijazen
okolju. Izraba variabilnosti njegove zgradbe in bogastvo tekstur daje predelovalcem obilo možnosti za ustvarjanje visoke vrednosti izdelkov, kar pa se v
Sloveniji skoraj ne izvaja. Za Slovenijo, ki je tretja najbolj gozdnata država v
EU, z več kot 60 % poraslostjo z gozdovi, kjer posekamo in doma predelamo
premajhen delež letnega prirastka (322 mio m3 lesne zaloge, 7,9 mio m3 je
letni prirastek, možni posek 4,9 mio m3, posekamo pa manj kot 3,4 mio m3 na
leto; podatki veljajo za leto 2008), je konkurenčna lesnopredelovalna panoga še
posebno pomembna. Dodano vrednost gozdu lahko da le konkurenčna lesnopredelovalna panoga, sposobna izdelati zahtevne in kakovostne lesne izdelke.
O tem se že dalj časa veliko govori, rezultatov pa skoraj ni. Ogromno lesa
prodamo še vedno iz države. Lesu, ki ga predelamo doma, pa ne dodamo
primerne dodane vrednosti. 10. septembra letos je Združenje lesne in
pohištvene industrije pri GZS, skupaj s soorganizatorji, organiziralo konferenco, na kateri so opozorili na težak položaj panoge in hkrati na njeno
perspektivnost. Ugotovili so, da je za uspešnost slovenske lesnopredelovalne
industrije zelo pomembno, da tudi slovenski kupci prepoznajo prednosti
lesa, saj je, na primer, pri nas poraba lesa na prebivalca kar 6-krat manjša
kot v sosednji Avstriji (0,2 m3/prebivalca : 1,2 m3/prebivalca). Drugi pogoj
za perspektivno poslovanje panoge pa je čim hitrejše razvojno prestrukturiranje.
Da bi bili le uslišani!
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Znanstvena razprava
GDK: 149.6/7:151.2+188+45(497.4)(045)=163.6

Območja razširjenosti in relativne gostote avtohtonih vrst
parkljarjev v Sloveniji
Distribution and Relative Densities of Autochthonous Ungulates in Slovenia
Matija Stergar1, Marko Jonozovič2, Klemen Jerina3
Izvleček:
Stergar, M., Jonozovič, M., Jerina, K.: Območje razširjenosti in relativne gostote avtohtonih vrst parkljarjev v Sloveniji.
Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 9. V slovenščini s izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 50. Lektoriranje izvlečka
in prevod povzetka Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Poznavanje območij razširjenosti in gostot populacij prostoživečih živali je pomembno s temeljno-bioloških pa tudi
upravljavskih vidikov. To zlasti velja za parkljarje, saj imajo pomembno ekosistemsko vlogo (npr. vplivi na obnovo in
dinamiko razvoja gozda, prehranska baza velikim zverem) in gospodarski pomen (škoda na kmetijskih in gozdnih
zemljiščih, lovstvo). Namen raziskave je bil ugotoviti in prikazati območja razširjenosti in lokalne gostote srnjadi
(Capreolus capreolus L.), jelenjadi (Cervus elaphus L.), divjega prašiča (Sus scrofa L.) in gamsa (Rupicapra rupicapra L.)
za območje celotne Slovenije. V ta namen smo uporabili podatke o odvzemu (199.050 osebkov srnjadi, 22.960 jelenjadi,
31.777 divjega prašiča in 11.758 gamsa) iz baze Osrednji slovenski register velike lovne divjadi in velikih zveri za obdobje
2004–2008, ki so prostorsko opredeljeni s kilometrsko natančnostjo. S pomočjo fiksne kernelske metode smo za vse
štiri vrste izdelali karte območij razširjenosti, ki ločujejo tri range gostot (kjer je bilo odvzetih 95, 65 oz. 35 % osebkov).
Populacijska območja srnjadi pokrivajo 79,2 %, jelenjadi 35,8 %, divjega prašiča 46,0 % in gamsa 21,9 % površine države.
V prispevku razglabljamo, kateri dejavniki vplivajo oz. so vplivali na razširjenost in gostote obravnavanih vrst.
Ključne besede: parkljarji, območje razširjenosti, populacijska gostota, kernelska metoda, Slovenija
Abstract:
Stergar, M., Jonozovič, M., Jerina, K.: Distribution and Relative Densities of Autochthonous Ungulates in Slovenia.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English,
lit. quot. 50. Proofreading of the English text and translation into English by Breda Misja, proofreading of the Slovenian
text Marjetka Šivic.
The knowledge of distribution and population densities of wild animals is important from both basic biological and
management aspects. This is especially important for ungulates because of their ecosystem role (e.g. impacts on forest
regeneration and forest dynamics, prey basis for large carnivores) and economic implications (damages in forestry and
agriculture, hunting). The aim of this study was to determine and to present distribution and local densities of roe deer
(Capreolus capreolus L.), red deer (Cervus elaphus L.), wild boar (Sus scrofa L.), and chamois (Rupicapra rupicapra L.)
for whole Slovenia. We used data of recorded mortality (199 050 roe deer, 22 960 red deer, 31 777 wild boar, and 11
758 chamois) from the database of the »Central Slovenian register of game species and large carnivores« for the period
2004 – 2008, which are georeferenced with 1 km accuracy. We used fixed kernel method to present distribution maps
for all four ungulate species with three ranks of their relative densities (95, 65, and 35 % of recorded dead animals).
Distribution areas cover 79.2 %, 35.8 %, 46.0 %, and 21.9 % of territory of Slovenia for roe deer, red deer, wild boar, and
chamois. We discuss the factors that affect or have affected distribution and densities of these species.
Key words: ungulates, distribution, population density, kernel method, Slovenia

1

UVOD

Območje razširjenosti in gostota živalske vrste
sta pomembna ekološka parametra, ki odsevata
vidike, kot so habitatni izbor, medvrstni in znotrajvrstni odnosi, dostopnost hrane in drugih
virov, zgodovinske vidike, režime upravljanja
vrste itn. Njuno poznavanje je zato pomembno
iz temeljno-bioloških pa tudi upravljavskih
vidikov. Toliko večjo težo ima védenje o razGozdV 67 (2009) 9

širjenosti in gostotah, ko obravnavamo vrste
s pomembno ekološko in gospodarsko vlogo,
kot so npr. parkljarji. Z objedanjem mladja in
M. S., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo,
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drgnjenjem ter lupljenjem mlajših dreves lahko
rastlinojedi parkljarji – pri nas zlasti jelenjad
in srnjad – otežujejo ali celo začasno zaustavijo
naravno obnovo gozda ter spreminjajo kakovost
in vrstno sestavo drevja v nezaželeno smer (npr.
Perko, 1977; Veselič, 1981; Ammer, 1996;
Bončina et al., 2003). Tako povzročajo gospodarsko škodo in otežujejo ali celo onemogočajo
uresničitev postavljenih gozdnogospodarskih
ciljev. V gozdnati in kulturni krajini je pogosto
pomembna tudi škoda na kmetijskih zemljiščih,
kjer pri nas prednjači divji prašič (npr. Gönter
et al., 2007; Jelenko et al., 2009). Parkljarji so
tudi ključna prehranska baza za velike zveri (rjavi
medved, volk, ris), ki so na splošno v svetu ter tudi
v pretežnem delu Evrope zelo ogrožene. Njihova
ohranitvena prizadevanja so odvisna tudi od
(ne)dostopnosti naravnih prehranskih virov, torej
parkljarjev, saj ta posledično pogojuje pogostnost
plenjenja drobnice in s tem povezane konflikte.
Poznavanje razširjenosti in gostot parkljarjev je
pomembno tudi iz zdravstvenih razlogov, saj so
njihove populacije, predvsem v večjih gostotah,
lahko izvorni bazeni zoonoz in drugih bolezni,
ki zaradi prenosljivosti na domače živali lahko
povzročijo gospodarsko škodo. Ne nazadnje so
veliki rastlinojedi parkljarji pri nas in v mnogih
drugih delih sveta tiste lovne vrste – divjad, ki
prinašajo glavnino prihodkov od lova.

2

UGOTAVLJANJE RAZŠIRJENOSTI
POPULACIJ IN NJIHOVIH
GOSTOT

V svetu je znanih veliko metod za ugotavljanje
prisotnosti in številčnosti živalskih vrst. Lahko jih
delimo na neposredne in posredne. Pri osnovni
različici neposrednih metod ocenjevanje temelji
na popolnem preštevanju osebkov v populaciji
(t. i. polni cenzus), ki pa je v večini naravnih
okolij in za večino prostoživečih živalskih vrst
tako rekoč neizvedljivo. Poleg tega so rezultati
zaradi gibljivosti in prikritega življenja živalskih
vrst praviloma obremenjeni z veliko napako,
ocenjevanje pa je nesorazmerno drago. Zato je
bilo v zadnjih desetletjih razvitih več vzorčnih
metod za določanje populacijskih gostot, ki temeljijo na preštevanju živali v naključno izbranih
vzorčnih ploskvah, in ekstrapolacijo ugotovitev
368

na celotno območje, ki ga zaseda proučevana
populacija (Tarman, 1992; Caughley/
Sinclair, 1994). Če se omejimo le na metode,
ki se uporabljajo za prostoživeče parkljarje, velja
izpostaviti vzorčenje v transektih, finski trikotnik
in nočno štetje iz avtomobilov; v novejšem času
pa tudi metodo, ki temelji na štetju in zaznavanju osebkov s toplotnimi tipali (Focardi et
al., 2008). Med neposredne metode preštevanja
populacije spada tudi metoda lova in ponovnega
ulova (»capture and recapture method«), ki ima
to pomembno lastnost, da z njo poleg velikosti
populacije lahko ocenjujemo tudi njeno rodnost
in smrtnost. Metoda temelji na predpostavki, da
je delež markiranih (v prvem odlovu odlovljenih)
živali v populaciji enak deležu markiranih živali
med vsemi ponovno odlovljenimi živalmi, kar je v
praksi izredno težko zagotoviti. Novejša različica
te metode je neinvazivno genetsko vzorčenje
(Lukacs/Burnham, 2005), s katero je, npr.,
v Sloveniji potekal obsežen projekt ocenjevanja
številčnosti rjavih medvedov (SKRBINŠEK et
al., 2008).
Posredne metode ocenjevanja velikosti in
drugih parametrov populacije temeljijo na ugotavljanju znakov prisotnosti, ki jih živali puščajo
v okolju, npr. sledi, peresa, iztrebki, ostanki po
plenjenju. V tej skupini je za rastlinojede parkljarje v svetu najbolj razširjena metoda štetja
kupčkov iztrebkov, ki se je v različnih izvedbah
(npr. Putman, 1984; Ruskovski/Rolih,
1999; Pokorny, 2000) pokazala kot razmeroma
zanesljiv kazalnik številčnosti. Ocena številčnosti
po tej metodi je sicer lahko obremenjena z več
viri napak: a) heterogenost okolja, posledica česar
je neslučajnostna raba prostora, s tem pa tudi
neslučajnostna prostorska porazdelitev iztrebkov; b) neenakomerno iztrebljanje v različnih
habitatih in različnih delih dneva; c) razlike med
spoloma in starostnimi kategorijami; d) spremenljiva mobilnost živali; težave pri zaznavanju
iztrebkov v določenih habitatih; e) vpliv časa
razgradnje iztrebkov. Vendar pa so vse naštete
težave povezane predvsem z vzorčenjem, niso pa
konceptualne narave (Putman, 1984). Dodatna
prednost metode je, da lahko glede na zbrane
podatke (preštete kupčke iztrebkov po ploskvah)
opredelimo tudi habitatni izbor vrste (Aulak/
Babinska – Werka, 1990).
GozdV 67 (2009) 9
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Za upravljanje živalskih vrst, pa tudi za druge,
v uvodu predstavljene načine rabe informacij o
številčnosti vrste je pogosto bolj kot absolutna
številčnost pomembna relativna gostota in njeno
variiranje v času in prostoru. Simonič (1982)
je, npr., predlagal in v slovenski prostor vpeljal
t. i. kontrolno metodo, ki temelji na spremljanju
posrednih kazalnikov stanja populacij divjadi
in njenega okolja. Metodo je kot temelj za upravljanje odnosov med divjadjo in gozdom v rabi
še dandanes, pri čemer ocene trendov številčnosti temeljijo na podatkih minulega odvzema.
Ocene trendov implicitno predpostavljajo, da je
višina odvzema premo-sorazmerno odvisna od
populacijske številčnosti. To predpostavko lahko
privzamemo kot korektno, kadar obravnavamo
daljša časovna obdobja in večja območja, in je bila
posredno že potrjena (Adamič, 1990). Metoda
ugotavljanja razširjenosti in gostot populacij na
podlagi podatkov o odvzemu ima pred opisanimi
metodami več pomembnih prednosti: uporabna je
za velika območja, za daljša časovna obdobja (bolj
ali manj natančni podatki o odstrelu so dostopni
za dolga obdobja), omogoča primerjavo med
različnimi vrstami lovne divjadi in je razmeroma
poceni. Poleg tega podatki o odvzemu divjadi
omogočajo vpogled v vrsto drugih pomembnih
informacij, kot so, npr., vplivi naravnih in antropogenih (npr. dopolnilno krmljenje) dejavnikov
na vitalnost divjadi, spolna in starostna sestava
populacije itn.

in velikih zveri za vso državo vodi enotna informacijska baza Osrednji slovenski register velike
lovne divjadi in velikih zveri (Virjent/Jerina,
2004; v nadaljevanju osrednji register). Vanj so
vključene vse temeljne lovske organizacije, v
okviru katerih se v Sloveniji izvaja upravljanje
z divjadjo in s tem lov (lovske družine, lovišča
s posebnim namenom). Podporo registru pa so
dale in dajejo njihove krovne institucije (Lovska
zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Triglavski narodni park).
Za vsak izločen (t. j. odstreljen ali kako drugače
iz populacije izločen) osebek se vodi evidence o
vrsti pomembnih informacij: 1) lovski organizaciji
(lovska družina, lovišče s posebnim namenom),
2) biološki vrsti, 3) spolu, 4) telesni masi, 5)
ocenjeni starosti (na leto natančno), 6) trofejni
vrednosti (masa, točke), 7) vrsti izločitve (redni
odstrel, povoz, pogin ipd.), 8) datumu njegove
uplenitve oz. izločitve in 9) geografski lokaciji
odvzema. Ključna prednost omenjenega registra
pred starejšimi evidencami je velika geografska
natančnost zbranih podatkov: lokacija vsakega
izločenega osebka je v njem namreč prostorsko
umeščena v kvadrant s kilometrskimi stranicami.
Za zajemanje lokacij smo za vse lovske družine
in lovišča s posebnim namenom pripravili karte
z mejami lovišč v merilu 1 : 50.000 z vrisano
mrežo kilometrskih kvadrantov, ki pokrivajo
celotno Slovenijo. Vsak kvadrant ima enolično
določeno oznako, ki je sestavljena iz dveh črk in
dveh številk (npr. S9N3; glej sliko 1).

3

4.2 Čiščenje podatkov

NAMEN

Namen tega prispevka je ugotoviti območja
razširjenosti in relativne lokalne gostote naših
avtohtonih vrst parkljarjev (srnjad, jelenjad, divji
prašič, gams) za območje celotne Slovenije glede
na prostorsko opredeljene podatke (na km2) o
odvzemu teh vrst in izpostaviti prednosti ter
slabosti uporabljene metode.

4 METODE DELA
4.1 Osrednji slovenski register velike
lovne divjadi in velikih zveri
Kakovost podatkov, ki jih upravljavci lovišč zbirajo
o izločeni divjadi, je v Sloveniji na zavidljivi ravni.
Od leta 2004 se o odvzemu velike lovne divjadi
GozdV 67 (2009) 9

Za potrebe naše raziskave smo iz osrednjega registra zajeli podatke o odvzemu divjadi iz lovišč za
leta 2004–2008. Pri odčitavanju in vnosu podatkov
sodelujejo tako rekoč vsi člani vseh lovišč v Sloveniji. Zato smo veliko pozornost namenili čiščenju
in odstranjevanju morebitnih napak iz podatkov
(predvsem o lokaciji odvzema). Preverjali smo,
če se posneti kvadrant mesta izločitve prostorsko
ujema z loviščem, v katerem je bila žival izločena.
Pri tem smo uporabili bazo, ki vsebuje nabor vseh
morebitnih kvadrantov za posamezna lovišča
(JERINA, 2006a). Omeniti velja, da so bili leta
2008 tovrstni logični filtri že vgrajeni v program
Lisjak, ki ga je razvila Lovska zveza Slovenije in
369
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Slika 1: Izrez ene izmed kart z vrisano mrežo kilometrskih kvadrantov (z rumeno so označene meje lovišč)

prek katerega poteka vnos podatkov v osrednji
register (JERINA, 2008). Podatke, ki niso bili
umeščeni v pravi kvadrant, smo uvozili v GIS
(uporabljali smo programe ArcMap in ArcView
GIS 3.2) in jih grafično ponazorili. V podobnih
pripravah podatkov predhodnih raziskav (Jerina,
2006a, Jerina, 2006b) smo ugotovili, da se v veliko
primerih lokacija posnetega kvadranta ni ujemala z mejami pripadajočega lovišča prostorsko
zaradi zamenjave X in Y koordinat. Zato smo
vsem napačno vnesenim kvadrantom najprej
zamenjali koordinati in ponovno preverili njuno
lego v prostoru. Nekaj posnetih kvadrantov je
padlo zunaj mej pripadajoče LD tudi zaradi
zamenjav mej lovskih družin v zadnjih nekaj
letih ali pa zaradi zamenjav podobnih znakov,
ki sestavljajo šifre kvadranta (npr O in Q). Tudi
tovrstne napake smo skušali zaznati in odpraviti.
Vse druge podatke, pri katerih se lega kljub vsem
naštetim transformacijam še zmeraj ni ujemala s
pripadajočim loviščem, smo izločili.
V veliki večini lovišč so dosledno beležili
kvadrante mest odvzema vseh pet let od uvedbe
osrednjega registra. V nekaj loviščih so bili kva370

dranti beleženi le del obdobja 2004–2008. Poleg
tega je bil majhen delež kvadrantov vselej narobe
vnesen in smo jih zato izločili. Manjkajoči podatki
bi lahko deloma popačili rezultate – gostote bi bile
lokalno podcenjene. Zato smo to pomanjkljivost
skušali odpraviti s ponderiranjem podatkov po
loviščih. Za vsako lovišče in živalsko vrsto smo
izračunali koeficient med številom vseh izločenih
osebkov in številom izločenih osebkov z znanim
kvadrantom in tako koeficientom ponderirali
podatke znotraj lovišča. Pri opisani korekciji
podatkov smo torej predpostavili, da so bile živali
v letih, ko se zanje ni beležilo kvadrantov (lokacij
odvzema), v prostoru enako porazdeljene kot v
letih, ko se je beležilo kvadrante.

4.3 Kernelska metoda
Za ugotavljanje območij razširjenosti in lokalnih
gostot živalskih vrst pa tudi individualnih območij
aktivnosti osebkov glede na posnete lokacije je
vrsta metod. Na splošno jih delimo na parametrične in neparametrične (Wray et al., 1992). V
drugo skupino spadajo metode, ki nimajo a priori
predpostavk o obliki porazdelitve posnetih lokacij
GozdV 67 (2009) 9
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osebkov: minimalni konveksni poligoni, metoda
harmoničnih sredin, kernelska metoda, vornoi
poligoni (povzeto po Jerina, 2003).
Zaradi več prednosti (npr. možnost opisa več
jedrnih porazdelitev, nazornost prikaza, poljubna in zgolj konveksna oblika funkcije) smo
za grafično ponazoritev območij razširjenosti
obravnavanih vrst parkljarjev uporabili kernelsko metodo (Worto, 1989). Pri tej metodi se
obliko in velikost območja razširjenosti populacije
ugotavlja glede na prostorsko razporeditev in
lokalno zgostitev osebkov. Posnetim lokacijam
osebkov se prilagodi trorazsežnostna funkcija
verjetnosti rabe prostora. Na mestih večje zgostitve lokacij je večja verjetnost rabe, kar se kaže
v obliki jeder, populacijskih centrov. Z izbiro
faktorja izravnave se določa, kako tesno se
bo verjetnostna funkcija prilegala empiričnim
podatkom. Pri fiksni kernelski metodi je faktor
izravnave konstanten, pri prilagodljivi pa se spreminja glede na gostoto posnetih lokacij (zbrano
v Jerina, 2000; Jerina, 2003). V pričujoči
raziskavi smo uporabili fiksno kernelsko metodo,
saj ima manjšo sistematično napako in varianco
(Seaman/Powell, 1996).
Obdelavo podatkov s kernelsko metodo smo
opravili v Animal Movement V.2 ekstenziji programa ArcView GIS 3.2 (http://www.esri.com).
Ker je metoda računsko zahtevna, smo za vrste
z več kot 20.000 evidentiranimi mesti odvzema
(srnjad, jelenjad, divji prašič) v analize vključili le
20.000 osebkov, pri čemer smo uporabili metodo
naključnega izbora. Pri srnjadi je to, npr., le slaba
desetina vseh podatkov, vendar pa je vzorec
tolikšen, da njegovo povečevanje ne bi vplivalo
ne rezultate.
Za vsako obravnavano vrsto smo za celotno
Slovenijo izdelali karto območij razširjenosti

za tri range gostot: populacijska območja (P =
0,95; le-ta oklepajo površino, kjer je bilo izločenih 95 % vseh osebkov), osrednja območja
prisotnosti (P = 0,65; površina, kjer je bilo izločenih 65 % vseh osebkov) in centri prisotnosti
(P = 0,35; površina, kjer je bilo izločenih 35 %
vseh osebkov). Navedene mejne vrednosti smo
izbrali zato, ker so pogosto uporabljene tudi v
drugih raziskavah, kar omogoča primerljivost
naših rezultatov z rezultati drugih raziskav.
Ob predpostavki, da je evidentiran odvzem
naključen vzorec v naravi živečih osebkov, je
znotraj teh območij torej živelo 35, 65 oz. 95 %
vseh osebkov.

5

REZULTATI

V preglednici 1 je prikazano skupno število (v
letih 2004–2008) evidentirano izločenih živali
po obravnavanih vrstah ter število in delež
vnosov z znanimi, pravilno vnesenimi lokacijami
odvzema.
Med skupno 284.581 evidentiranimi odvzemi
osebkov obravnavanih vrst parkljarjev za obdobje 2004–2008 jih je po čiščenju ostalo 265.545
ali 93,3 %. Preostalih 6,7 % podatkovnih nizov je
izpadlo, ker jim ni bilo mogoče določiti lokacije
(manjkajoče lokacije) oz. je bila ta napačna.
Daleč največ podatkov je bilo evidentiranih
za srnjad, ki je v Sloveniji najbolj zastopana in
vsesplošno razširjena vrsta. Povprečni letni evidentirani odvzem te vrste divjadi je v obravnavanem
obdobju 42.504 osebkov. Zdajšnja razširjenost
srnjadi v Sloveniji in območja, na katerih je po
podatkih o odvzemu živelo 35 %, 65 % in 95 %
srnjadi, in lokacije drugih, posamičnih odvzemov,
so prikazani na sliki 2.

Preglednica 1: Število iz lovišč odvzetih živali in število ter delež živali z znano lokacijo odvzema

Vrsta

Število odvzemov

Št. odvzemov z
znano lokacijo

Delež odvzemov z
znano lokacijo

Srnjad

212.520

199.050

93,7 %

Jelenjad

24.767

22.960

92,7 %

Divji prašič

34.248

31.777

92,8 %

Gams

13.046

11.758

90,1 %

Skupaj

284.581

265.545

93,3 %
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Slika 2: Razširjenost srnjadi v Sloveniji in relativne gostote (verjetnosti rabe prostora) izračunane s fiksno kernelsko
metodo. Najtemnejše površine označujejo populacijske centre, kjer je bilo odvzetih 35 % osebkov (oz. živi 35 % vse
srnjadi v Sloveniji). Nekoliko svetlejša barva pomeni osrednja območja prisotnosti, kjer je 65 % osebkov. Celotno
območje razširjenosti oz. populacijska območja, kjer živi 95 % osebkov, so obarvana najsvetleje. Srnjad (preostalih
5 % osebkov) živi tudi zunaj obarvanih poligonov, vendar so tam njene gostote primerjalno zelo majhne. Pike
označujejo lokacije posamičnih odvzemov.

Iz slike 2 je razvidno, da je srnjad prisotna tako
rekoč na celotni površini države. V zadnjih petih
letih je bil odvzem vsaj enega osebka zabeležen
v 90,3 % vseh kvadrantov kilometrske mreže, ki
pokriva Slovenijo. Populacijska območja, kjer je
živelo (oz. je bilo evidentirano odvzetih) 95 %
živali, se raztezajo na 16.056 km2 in pokrivajo
79,2 % Slovenije. Osrednje območje prisotnosti,
kjer je bilo 65% osebkov, zavzema 42,5 % površine v državi. Populacijski centri, torej območja z
največjimi gostotami srnjadi (kjer je živelo 35 %

osebkov), pa pokrivajo le še 18,5 % površine
države (preglednica 2).
Jelenjad v primerjavi s srnjadjo poseljuje
bistveno manjša in prostorsko bolj izolirana
populacijska območja (slika 3). Kljub temu pa
se vrsta prekinjeno pojavlja od Primorske pa
vse do Prekmurja, precej posamičnih lokacij
odvzemov je zabeleženih tudi daleč zunaj meja
populacijskih območij.
Povprečni letni odvzem divjega prašiča je v
letih 2004–2008 znašal 6.850 živali. Po intenziv-

Preglednica 2: Površina in delež površine v celotni državi,
kjer je živelo 35, 65 oz. 95 % osebkov srnjadi

Preglednica 3: Površina in delež površine v celotni državi,
kjer je živelo 35, 65 oz. 95 % osebkov jelenjadi

Verjetnost
rabe
95 %

Površina
(km2)
7.252

Delež
Slovenije
35,8 %

42,5 %

65 %

2.359

11,6 %

18,5 %

35 %

636

3,1 %

Verjetnost
rabe
95 %

Površina
(km2)
16.056

Delež
Slovenije
79,2 %

65 %

8.626

35 %

3.754
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Slika 3: Razširjenost jelenjadi v Sloveniji in relativne lokalne gostote (za razlago glej tudi besedilo pod sliko 2)
Populacijska območja (P = 0,95) jelenjadi pokrivajo dobro tretjino (35,8 %) Slovenije, osrednja območja prisotnosti
(P = 0,65) pokrivajo 11,6 % države, medte, ko se populacijski centri (P = 0,35) raztezajo na komaj 3,1 % površine
Slovenije (preglednica 3). Odvzem vsaj enega osebka jelenjadi je bil evidentiran v 27,2 % vseh kvadrantov kilometrske
mreže. Povprečni skupni letni odvzem jelenjadi je znašal za obravnavano 5-letno obdobje 4.953 kosov.

nosti odvzema je torej druga najbolj zastopana
vrsta parkljarja pri nas. O tem priča tudi karta
območja njegove razširjenosti (slika 4), iz katere
je razvidno, da so populacijska območja divjih
prašičev sicer precej razdrobljena, vendar se
pojavljajo skoraj po vsej Sloveniji in pokrivajo
46 % njene površine (preglednica 4).
Osrednja območja prisotnosti (P = 0,65) so na
slabih 18 % ozemlja Slovenije. Še precej manjši in
gosto poseljeni so populacijski centri, ki pokrivajo
slabih 6 % površine države (preglednica 4), vendar
pa se pojavljajo v vseh populacijskih območjih.
Tudi zunaj ugotovljenega območja razširjenosti
se divji prašič pojavlja skoraj povsod, na kar opozarjajo posamične lokacije odvzemov na sliki 4.
Delež kvadrantov z vsaj enim odvzemom divjega
prašiča znaša 33,7 %.
Bolj ali manj sklenjeno populacijsko območje
gamsa pokriva predvsem alpski in predalpski svet,
kjer so tudi njegove populacijske gostote največje,
GozdV 67 (2009) 9

sicer pa ta vrsta izkazuje izrazito metapopulacijsko
obliko razširjenosti. Manjše otoške populacije
so v osrednjem in vzhodnem delu države ter v
dinarskem svetu južne Slovenije. Tudi lokacije
posamičnih odvzemov zunaj populacijskih območij so precej ozko vezane na območje razširjenosti
in se praviloma ne pojavljajo daleč vstran od tega
območja (slika 5).
Med vsemi obravnavanimi vrstami parkljarjev je najmanjša razširjenost gamsa. Površina
populacijskih območij znaša 4.444 km2 ali 22
% Slovenije (preglednica 5), medtem ko je bil
odvzem vsaj enega gamsa zabeležen v 13,8 %
vseh kvadrantov v državi. V celotni Sloveniji je
bilo na leto evidentirano odvzetih povprečno
2.609 osebkov.
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Slika 4: Razširjenost divjega prašiča v Sloveniji in relativne lokalne gostote (za razlago glej tudi besedilo pod
sliko 2)

Slika 5: Razširjenost gamsa v Sloveniji in relativne lokalne gostote (za razlago glej tudi besedilo pod sliko 2)
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Preglednica 4: Površina in delež površine v celotni državi,
kjer je živelo 35, 65 oz. 95 % osebkov divjega prašiča

Verjetnost
rabe
95 %

Površina
(km2)
9.319

Delež
Slovenije
46,0 %

65 %

3.636

17,9 %

35 %

1.195

5,9 %

Preglednica 5: Površina in delež površine v celotni državi,
kjer je živelo 35, 65 oz. 95 % osebkov gamsa

Verjetnost
rabe
95 %

Površina
(km2)
4.444

Delež
Slovenije
21,9 %

65 %

1.752

8,6 %

35 %

601

3,0 %

6 RAZPRAVA
6.1 Kritična ocena metode
Podatki o odvzemu divjadi iz osrednjega registra
imajo zaradi številčnosti (vsako leto se zajame
podatke o odvzemih od 50.000 do 60.000 osebkov), velikosti območja, ki ga pokrivajo (celotna
Slovenija!), in primerjalno velike prostorske
natančnosti (1 km2) zelo velik znanstvenoraziskovalni in upravljavski potencial in so bili deloma
že uporabljeni v domačih raziskavah (Jerina,
2006a; Jerina, 2006b; Jerina, 2007), vendar
nikoli ne v tako velikem obsegu (štiri živalske
vrste in obdobje petih let) kot v tej raziskavi.
Glede na uporabljene podatke je mogoče za
daljša časovna obdobja in večja območja pridobiti
dobre ocene o relativnih gostotah in razširjenosti
vrst. Vseeno pa velja opozoriti na omejitve uporabljenega pristopa.
1) Podatki se nanašajo na minulo obdobje, razširjenost in populacijske gostote pa se v času
lahko spreminjajo. V slovenskem prostoru je od
obravnavanih vrst dinamika populacijskih parametrov verjetno najhitrejša pri divjem prašiču
(Jerina, 2006b). Vendar se tudi pri tej vrsti
območje razširjenosti ne spreminja tako naglo,
da bi bili podatki izpred nekaj let obremenjeni
z veliko napako oz. neuporabni.
2) Metoda predpostavlja, da so lokacije odvzetih
osebkov nepristranski vzorec populacije, kar pa
GozdV 67 (2009) 9

ni a priori zagotovljeno zaradi več razlogov:
a) odvzem divjadi je načrtovan in ciljno usmerjen, cilji pa se lahko po prostorskih enotah (npr.
lovskoupravljavska območja) razlikujejo;
b) na območjih, kjer se divjad pojavi na novo
v manjšem številu in je njena prisotnost zaželena,
se odstrel v začetku lahko ne izvaja;
c) neizvajanje lova na nelovnih površinah in
v Triglavskem narodnem parku, kjer se, npr., v
osrednji varstveni coni izvaja pri nekaterih vrstah
(gams) samo sanitarni odstrel. Zato so tod dejanske
gostote populacij podcenjene. V naši raziskavi je
to verjetno najbolj vplivalo na oceno populacijske
gostote gamsa (slika 5);
d) zbrani podatki ne zajamejo vse izločene
divjadi, saj nikoli ni mogoče najti vseh poginulih
osebkov, ostankov po plenjenju, ne zazna se izgub
zaradi krivolova itn.; potencialni vir napak so tudi
različne ravni prizadevanj, ki jih lovci vlagajo
v lov. Med območji so namreč razlike v številu
lovcev, nameni, s katerimi lovijo, načini lova ipd.
(Simonič, 1976);
e) na lokalnem nivoju lahko nastaja prostorski
zamik ocenjenih gostot glede na njihove dejanske
vrednosti tudi zaradi specifik lova (npr. intenzivnejši lov z lovskih prež) in sezonske ter dnevnonočnih premikov divjadi (Jerina, 2006b). Pri
nekaterih vrstah večina odstrela poteka znotraj
dela leta na območju, ki je lahko različno od
območja celoletne rabe prostora osebka.
Obenem pa je treba tudi izpostaviti:
a) razlike med dejansko gostoto in gostoto
odvzema parkljarjev se v daljšem časovnem obdobju nujno izravnajo. Nesorazmerno intenzivnega
lova ni mogoče izvajati dlje časa, saj bi sprožil
drastično zmanjšanje številčnosti populacije in
posledično zmanjšan lovni uspeh;
b) zaradi 5-letnega obdobja zajemanja podatkov je robnih območij, kjer se divjad pojavi, a
se odstrel ne izvaja, manj, poleg tega pa je velika
možnost, da so v takem primeru območja z nizkimi gostotami, ki so zunaj populacijskih območij
(kjer živi 95 % živali);
c) nelovne površine so evidentirane. Zato
je mogoče napake s tega naslova popolnoma
locirati;
d) v Sloveniji je lov na parkljarje intenziven.
Posledično lovna smrtnost zelo presega druge
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vzroke smrtnosti. Poleg tega so lovci motivirani
za evidentiranje izgub divjadi, saj se te upoštevajo
kot realizirani odvzem;
e) v obravnavanem prostorskem merilu sezonski in dnevno-nočni premiki parkljarjev ne morejo
pomembno vplivati na rezultate.
Zaradi vsega naštetega štejemo naše podatke
za dovolj kakovostne. Pri tem je treba izpostaviti, da so tudi vse druge metode ugotavljanja
razširjenosti in (relativnih) populacijskih gostot
obremenjene z določenimi napakami. Glede na
omenjeno in v primerjavi z drugimi metodami
je pričujoča metoda verjetno najbolj uporabna
cenilka za ugotavljanje razširjenosti in lokalnih
gostot parkljarjev na tako velikem območju, kot
ga zajema naša raziskava (celotna Slovenija). Poleg
velike prostorske natančnosti in številčnosti zajetih
podatkov ima metoda tudi pomembno prednost,
da daje rezultate za celotno državo in za vse živalske
vrste, kar omogoča neposredno primerjavo med
območji in obravnavanimi živalskimi vrstami.

6.2 Vzroki za zdajšnjo razširjenost
obravnavanih vrst
Zdajšnja razširjenost in gostote obravnavanih vrst
parkljarjev so posledica več dejavnikov: zgodovine vrste na obravnavanem območju in njenega
prejšnjega upravljanja, aktualnih ciljev gospodarjenja z vrsto, habitatnih razmer, medvrstnih in
znotrajvrstnih odnosov, strategij širjenja v prostoru, ekološke plastičnosti, vključno s habitatnim
izborom in drugih ekološko-bioloških značilnosti
vrste (Adamič, 1990; Jerina, 2006a).
Srnjad je od pliocena do zdaj nepretrgano
naseljevala vsaj del območja zdajšnje Slovenije.
Zgodnji podatki o njenem odvzemu izvirajo iz
druge polovice 18. stol. za veleposestvo kneza
Auersperga na Kočevskem (Hufnagel, 1898;
cit. po SIMONIČ, 1976). Iz njih lahko sklepamo,
da je bila pri nas srnjad do 2. polovice 19. stol.
maloštevilčna vrsta. V drugi polovici 19. stol., po
marčni revoluciji (1848), so bile pravice do lova
prenesene na širše množice, kar je za jelenjad
pomenilo skorajšnje ali morda celo popolno
iztrebljenje, na srnjad pa ni usodno vplivalo. V
poznejših obdobjih se je številčnost srnjadi z
vmesnimi nihanji stalno povečevala (Simonič,
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1976). Vrsta se je razširila na skoraj vso Slovenijo,
v največjih gostotah pa živi v območjih, kjer je
bila nekoč zelo redko zastopana ali pa je sploh
ni bilo (izrazito agrarna krajina) in za katere je
značilna velika gostota gozdnega roba in tesen
preplet gozdnih in agrarnih površin (slika 2).
Večanje številčnosti in širjenje vrste je v veliki
meri posledica spremenjenih, za vrsto ugodnejših
habitatnih razmer. V obdobju industrializacije, v
2. polovici 19. stol., so začeli gozdove intenzivneje izkoriščati, kar je za rastlinojede parkljarje
pomenilo večjo prehransko kapaciteto okolja.
V intenzivno izkoriščanih gozdovih je namreč
v primerjavi s pragozdnimi oblikami gozdov
zaradi večjega dotoka svetlobe do tal večja količina rastlinojedom dostopne rastlinske biomase
(Turk et al., 1985; Mlinšek, 1985). Poznejše
krčitve gozdov zaradi pridobivanja kmetijskih
površin in s tem povezano daljšanje gozdnega
roba je za srnjad pomenilo dodatno izboljšanje
habitatnih razmer. V manjši meri (Simonič,
1976) je na večanje gostote in širjenje srnjadi
vplivalo sistematično uničevanje plenilskih vrst
(Adamič, 1990). Na povečevanje številčnosti
sta pomembno vplivala velikim rastlinojedcem
naklonjena lovska zakonodaja in ureditev lovstva.
Vsesplošno razširjenost vrste velja iskati tudi v
njeni izraziti sinantropičnosti.
Na ozemlju zdajšnje Slovenije je Jelenjad
nepretrgano prisotna celotno pozno glacialno in
holocensko obdobje, (Rakovec, 1973; Pohar,
1994). VALVASOR (1984) v Slavi Vojvodine Kranjske navaja, da je v 17. stol. živela skoraj v vseh delih
tedanje Kranjske. Zaradi nekontroliranega lova
po letu 1848 je bila številčnost avtohtone jelenjadi
skrajno zreducirana ali pa je do leta 1880, kot
navajajo nekateri avtorji, celo izginila z zdajšnjega
ozemlja Slovenije (npr. Schollmayer, 1899;
Valentinčič, 1958; Adamič, 1974). Vendar
je bila zelo kmalu zatem, na prehodu iz 19. v 20.
stoletje, ponovno naseljena v več delih države (revir
Javornik graščine Haasberg, Leskova dolina na
Snežniku, Kokra, Puterhof (Jelendol) in Lukanja
na Pohorju; Adamič et al., 2007), zato jo funkcionalno lahko štejemo kot avtohtono. Pozneje se je
k nam sama razširila še z Madžarke (Goričko) in
Italije (v severozahodni del Slovenije). Zanimivo je,
da še dandanes, okoli 100 let po ponovni naselitvi,
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Stergar, M., Jonozovič, M., Jerina, K.: Območje razširjenosti in relativne gostote avtohtonih vrst parkljarjev v Sloveniji

prostorska razširjenost in lokalne gostote jelenjadi
okvirno sovpadajo z mesti ponovne naselitve, kar
je verjetno posledica njenega počasnega širjenja v
prostoru zaradi spolno specifične razpršenosti oz.
izrazite filopatrije samic (Cerar, 2008). Vzroke
za širjenje in večanje številčnosti po naselitvah pa
velja, podobno kot pri srnjadi, iskati v povečanih
prehranskih zmogljivostih gozdov zaradi njihovega
izkoriščanja, zmanjšanju številčnosti velikih zveri
in ureditvi razmer v lovstvu (Adamič, 1990).
Zdaj so gostote jelenjadi največje v delih države
z največjo gozdnatostjo. Ker se v Sloveniji delež
gozda še povečuje, se bo vrsta verjetno še naprej
prostorsko širila.
Tudi prisotnost divjega prašiča na naših tleh
omenja že VALVASOR (1984). v populacijski
dinamiki te vrste je bila prelomnica odlok Marije
Terezije iz leta 1770 (opisano v ERHATIČ ŠIRNIK,
2005), s katerim je zaukazala, da je treba divje
prašiče v naravi iztrebiti. Odlok so uspešno
izvajali, tako da je bila v začetku 19. stol. na
Kranjskem vrsta praktično iztrebljena. Leta 1913
je veleposestnik Herman Goriany iz Nemčije
pripeljal svinjo z mladiči in jih naselil v oboro na
svojem posestvu na Gorjancih. Skupina je kmalu
pobegnila iz obore, pridružil pa se ji je merjasec,
domnevno je izviral s Hrvaške (Šavelj, 1933).
Od tam so se divji prašiči razširili po vsej Sloveniji;
njihova gostota se je hitro povečevala (Krže,
1973). Za to je več vzrokov. Socialno življenje,
visok reprodukcijski potencial, velika gibljivost,
generalistična omnivorna prehranska strategija
ob zmožnosti specializacije na energetsko bogate
vire hrane in inteligenca so vrstne značilnosti, ki
omogočajo uspešno prilagoditev vrste življenjskim
razmeram v kulturni krajini (Geisser/Reyer,
2005; Jerina, 2006b; Schley et al. 2008). Razen
antropogeno povzročenih sprememb (prehranski
viri, spreminjanje zgradbe in vrstne sestave gozda),
ki so divjemu prašiču izboljšale življenjske razmere, velja vzroke za večanje njegove številčnosti
verjetno iskati tudi v podnebnih spremembah.
Zviševanje temperature, zmanjševanje količine
padavin in spreminjanje njihove časovne razporeditve vplivajo na divjega prašiča neposredno (npr.
vpliv na smrtnost in rodnost; Geisser/Reyer,
2005) in posredno, t. j. prek vplivov na prehranske vire (npr. vse pogostejše pojavljanje obrodov
GozdV 67 (2009) 9

plodonosnih drevesnih vrst (Gethöffer et al.,
2007). Razširjenost in številčnost divjega prašiča
se bosta na naših tleh zato verjetno še povečevali
(Jerina, 2006b).
V preteklosti so gamsi naseljevali manjšo površino kot zdaj. Na začetku 20. stol. so bili splošno
razširjeni v Alpah in na Pohorju. Manjše izolirane
populacije so živele še v Zasavju, Iškem Vintgarju,
Borovniškem Peklu in v ostenjih Kolpske doline.
Zaradi zakonskega varstva in odsotnosti plenilcev
se je vrsta začela prostorsko širiti in večati po 2.
svetovni vojni (ADAMIČ/JERINA, 2009). K njeni
širitvi so pripomogle tudi tri uspešne naselitve:
leta 1954 je bil gams naseljen na notranjskem
Snežniku, leta 1956 na Kočevskem in 1959. leta
na Nanosu (Galjot, 1998). V vseh treh primerih
so bile naseljene živali z Karavank. Enako kot pri
drugih obravnavanih vrstah lahko tudi pri gamsu
širjenje populacij deloma pripišemo antropogenim
vplivom na habitatne razmere. Pred 60 leti in več so
bili alpski pašniki namreč intenzivno izkoriščani;
s pašo in sečnjo so bili obremenjeni tudi gorski
in visokogorski gozdovi. Zaradi tovrstne rabe se
je gams umaknil v manj dostopne predele, kjer je
kompeticijsko močnejši. Ob opuščanju oz. zmanjšani intenzivnosti rabe nižje ležečih predelov pa
je gams osvojil tudi povsem gozdne ekosisteme
(Kalan, 2002). Po letu 1975 se je številčnost
gamsa zmanjšala zaradi pojava gamsjih garij,
ki so se v Karavanke in Julijske Alpe razširile iz
Avstrije, vendar so si pozneje populacije gamsov
znova številčno opomogle.

7

POVZETEK

Območje razširjenosti in gostota živalske vrste
sta pomembna ekološka parametra, ki odsevata
vidike, kot so habitatni izbor, medvrstni in znotrajvrstni odnosi, dostopnost hrane in drugih virov,
zgodovinske vidike, režime upravljanja vrste itn.
Njuno poznavanje je zato pomembno iz temeljnih
bioloških pa tudi upravljavskih vidikov. Toliko
večjo težo ima védenje o razširjenosti in gostotah,
ko obravnavamo vrste s pomembno ekološko in
gospodarsko vlogo, kot so npr. parkljarji.
V raziskavi smo za vso državo ugotovili območja
razširjenosti in relativne gostote vseh štirih avtohtonih vrst parkljarjev: srnjadi, jelenjadi, divjega
prašiča in gamsa. V ta namen smo uporabili
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podatke o odvzemu teh vrst (srnjad: 199.050
osebkov, jelenjad: 22.960, divji prašič: 31.777,
gams: 11.758) v obdobju 2004–2008, prostorsko
opredeljene v mreži kilometrskih kvadrantov, ki
prekriva vso državo. Zaradi morebitnih napak
smo veliko pozornost namenili čiščenju podatkov in korigiranju potencialnih vplivov delno
manjkajočih podatkov v nekaterih loviščih. Za
ugotavljanje območij razširjenosti smo uporabili
fiksno kernelsko metodo in za vse štiri vrste izdelali
karte območij razširjenosti s posebej izrisanimi
območji – poligoni, kjer je živelo 95, 65 oz. 35 %
osebkov. Populacijska območja srnjadi pokrivajo
79,2 %, jelenjadi 35,8 %, divjega prašiča 46,0 %
in gamsa 21,9 % površine države.
Prikaz območij temelji na predpostavki, da so
lokacije odvzetih osebkov nepristranski vzorec
osebkov v populaciji, kar pa ne velja v celoti:
odvzem je ciljno usmerjen; odstrel (največji del
odvzema) lahko ne poteka v robnih območjih in
na nelovnih površinah; vsa izločena divjad ni evidentirana; mogoči so prostorski zamiki ocenjenih
lokalnih gostot zaradi specifik lova oz. njegovega
različno intenzivnega izvajanja ipd. Obenem pa
je treba izpostaviti, da je večina naštetih virov
napak omiljenih, saj smo v raziskavi uporabili
večletne podatke; nelovne površine je mogoče
prepoznati in tovrstni vir napak zato kontrolirati;
v proučevanem prostorskem merilu so sezonski
premiki živali verjetno nepomembni. Poleg tega
ima uporabljena metoda v primerjavi z drugim
kar nekaj pomembnih prednosti: uporabna je za
velika območja, za daljša časovna obdobja, omogoča primerjavo med različnimi vrstami lovne
divjadi, je razmeroma poceni, predvsem pa daje
natančno prostorsko informacijo.
V razpravi razmišljamo tudi o vzrokih za
zdajšnjo razširjenost obravnavanih vrst. Sedanje
prostorske razširjenosti in gostote obravnavanih
vrst parkljarjev so na splošno rezultat habitatnih
danosti (na katere pogosto zel vpliva človek),
prejšnjega ter sedanjega upravljanja teh vrst in
njihove biologije (npr. disperzija, rodnost).

8

SUMMARY

Animal species distribution and density are important ecological parameters reflecting view-points,
for example habitat selection, inter-species and
378

intra-species relations, accessibility of nutrition
and other sources, historical aspects, species
management regimes etc. Their knowledge is
therefore important both from a fundamental
biological as well as management aspects. The
knowledge about the distribution and density has
even a greater weight while dealing with a species
having an important ecological and economic
role, such as ungulates.
In the present study, we determined the distribution areas and the relative density of all four
autochthonous species of ungulates: deer, deer,
wild boar and chamois for the whole country.
For this purpose, we used the data about taking
of these species (roe deer: 199,050 specimens,
deer: 22,960, wild boar: 31,777, chamois: 11,758)
for the period 2004 to 2008, spatially defined in a
square kilometer grid covering the whole country.
Because of the potential errors we have paid great
attention to the data cleansing and correcting the
potential impacts of the partially missing data in
some hunting grounds. We used the fixed kernel
method for determining the distribution areas and
we made distribution maps for all four species,
presenting specially outlined areas – polygons
inhabited by 95, 65 or 35 % of specimens. Deer
population areas cover 79.2 %, 35.8 % of the
country surface, deer, wild boar and chamois
46.0 % 21.9 % of the surface.
Presentation of the areas is based on the
assumption that the location of the taken specimens represent an unbiased sample of individuals
in the population, which is not wholly true: taking
is goal-oriented, shooting (the largest part of the
taking) may not be performed in the peripheral
areas and non-hunting areas; all eliminated game
is not recorded; spatial delays of the estimated local
densities are possible due to the hunting specifics
or its variedly intense implementation etc.. At the
same time, it is necessary to expose the fact that
the majority of the listed errors are mitigated,
since we used the multi-annual data in this study;
the non-hunting surfaces can be identified and
therefore such an error source can be easily controlled; seasonal movements of animals are likely
to be insignificant in the examined spatial scale.
In addition, the used method compared to other
ones has several important advantages: it is useful
GozdV 67 (2009) 9
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for large areas, for long periods of time, it allows
comparison between different types of hunting
game, it is relatively inexpensive, and, above all,
it provides detailed spatial information.
In the discussion, we also ponder over the reasons for today’s distribution of the treated species.
The current spatial distribution and density of
ungulates are generally the result of habitat conditions (which are often heavily affected by man),
past and current management of these species and
their biology (e.g. dispersion, fertility).

9

ZAHVALA

Pri zbiranju podatkov o izločeni divjadi sodelujejo tako rekoč vsi člani vseh lovskih organizacij
v Sloveniji. Brez njihovega dela te raziskave ne
bi mogli izpeljati. Zahvala velja tudi vodstvu
Lovske zveze Slovenije, Triglavskega narodnega
parka in Zavoda za gozdove Slovenije (v okviru
katerega delujejo lovišča s posebnim namenom)
za podporo pri uvedbi osrednjega registra, katerega kakovost po prepričanju avtorjev izstopa v
svetovnem merilu. Izvedbo raziskave, ki je bila
opravljena v okviru Celostnega raziskovalnega
programa Konkurenčnost Slovenije 2006–2013;
CRP V4-0495, je finančno podprlo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija RS za raziskovalno dejavnost. Zahvala velja
tudi njim.
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Prispevek obravnava inovacijsko dejavnost slovenskih lastnikov gozdov pred letom 2002. Navedena so teoretična
izhodišča inovativnosti in rezultati empirične raziskave o inovacijah v zasebnih gozdarskih obratih s površino gozda
več kot 10 hektarjev. Obravnavani so dejavniki, ki spodbujevalno in zaviralno vplivajo na uvajanje novosti.
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1

Uvod

Inovativnost postaja vse pomembnejše področje
gospodarskih politik kot ukrep za povečevanje
konkurenčnosti in gospodarske rasti. Zato ima
ključno vlogo v Lizbonski strategiji (Innovation,
2003), v kateri Evropska unija izraža usmeritev
k spodbujanju konkurenčnosti. Mnogi v inovativnosti vidijo tudi zdravilo za reševanje drugih
gospodarskih in družbenih težav, ki so posledica
temeljitih sprememb na svetovni in evropski ravni
na vseh področjih. Finančna in gospodarska
kriza v letih 2008 in 2009 sta še okrepili potrebo
po uvajanju sprememb. Spremembe v delovanju
na številnih področjih so nujne tudi v prizadevanjih za uveljavitev načel trajnostnega razvoja
in gospodarjenja z naravnimi viri. Temeljne
strukturne spremembe se dogajajo tudi v srednjeevropskem gozdarstvu in terjajo nove pristope pri
gospodarjenju z gozdovi. Med take spremembe
lahko uvrstimo: povečanje stroškov dela, padanje
GozdV 67 (2009) 9

cen gozdnih proizvodov, spremembe v lastniški
strukturi gozdov in povečana pasivnost lastnikov
gozdov, zmanjšanje dejanskega pomena gozda kot
sredstva za preživljanje, nestabilne gospodarske
razmere v gozdnem sektorju, velik vpliv države
na gospodarjenje z gozdovi in podobno (KUBECZKO et al., 2006).
Gozdarstvo se bo moralo ustrezno prilagoditi
na spremembe v ekonomskem, naravnem in
družbenem okolju, če bo hotelo predvsem na
podeželju ostati pomemben vir sredstev za preživljanje in ohraniti trajnostno gospodarjenje z
gozdovi. Zavedanje o pomenu inovativnosti v
gozdarstvu se že izraža v dokumentih Evropske
unije in držav članic s področja gozdne politike.
Inovativnost je omenjena že v Gozdarski strategiji
EU1 (Council…, 1999) in je eden izmed ključnih
* Š. M. mag. univ. dipl. inž. gozd. Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire BF v Ljubljani
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ukrepov Akcijskega načrta EU za gozdove (Sporočilo komisije…, 2006). V Sloveniji je inovativnost
obravnavana v Resoluciji o nacionalnem gozdnem
programu (2007) in Nacionalnem strateškem
načrtu razvoja podeželja 2007–2013 ter Programu
rezvoja podeželja 2007–20013 (2006).
Inovativnost se neposredno pokaže v podjetjih, ki so osnovne proizvodne enote gospodarskega sistema. V zasebnem gozdarstvu bomo kot
osnovno gospodarsko enoto razumeli gozdarski
obrat. Teoretični razvoj področja inovativnosti
je presegel razumevanje, da so za inovativnost
odgovorna samo podjetja (gozdarski obrati),
ampak se utrjuje prepričanje, da je inovativnost
družbeni proces. Začel se je uveljavljati sistemski
pristop, ki je utemeljil pojem inovacijskega sistema
in bo uporabljen tudi v raziskavi.
Država ima na področju spodbujanja inovativnosti pomembno vlogo, s katero oblikuje
inovacijsko politiko zaradi lastnosti podjetij
(gozdarskih obratov) in okolja, ki ne spodbuja
inovativnosti (ARNOLD, THURIAUX, 2003).
Utemeljitve za poseganje države na področje
inovativnosti so številne:
– omejene možnosti podjetja (gozdarskega
obrata), da ravna za svoj najboljši interes
(npr. primanjkljaj v upravljavskih veščinah,
nerazumevanje tehnologij, omejene sposobnosti učenja za uporabo primernih obstoječih
tehnologij);
– neuspešnost družbenih organizacij in institucij
pri spodbujanju inovativnosti in rasti (npr.
neprožnost univerz in raziskovalnih organizacij ter njihova nesposobnost spreminjanja
ob spremenjenem znanju, neuspešnost pri
zagotavljanju ustreznih investicij v institucije
znanja),
– nedelovanje omrežij igralcev, ki sestavljajo
inovacijski sistem (npr. neustrezno število
in nekakovostne povezave, majhno zaupanje
med igralci, osamitev univerz od družbenega
konteksta, neustrezna struktura sektorja, obstoj
monopolov),
– nepopolnost sistemov, ki vplivajo na inovativnost (npr. regulativna ureditev, pravila s
področja zdravja, varstva pri delu in okolja,
zahteve potrošnikov, kulturne in družbene
vrednote ipd.).
382

Za uspešno in učinkovito inovacijsko politiko je
treba poznati stanje na področju inovativnosti in
razumeti vzročno posledične povezave, na katerih
temelji politika. V prispevku bomo obravnavali
inovativnost na ravni zasebnih gozdarskih obratov.
Obravnavali bomo dve raziskovalni vprašanji:
1. Kakšno je stanje na področju inovativnosti v
zasebnih gozdovih v Sloveniji?
2. Kateri dejavniki so vplivali na uvajanje novosti?

2

Teoretični okvir

Inovativnost je uspešno uvajanje novosti. Rezultat
inovativnosti so inovacije, ki so lahko nove ideje,
prakse ali stvari, ki so zaznane kot novost z vidika
posameznika ali enote, ki je vpeljala novost2.
Inovacije so namenske in občasne spremembe
v inputih, procesih ali učinkih (outputih) gozdarskega obrata in se najpogosteje povezuje s
tehničnimi novostmi. Vendar sodobna teorija deli
inovacije širše, in sicer na proizvodne in procesne
inovacije. Proizvodne inovacije so spremembe v
učinkih (outputih) proizvodov in storitev podjetij
oz. organizacij. Procesne inovacije so lahko novosti na področju tehnoloških procesov, v katerih
poteka proizvodnja učinkov ali organizacijske
novosti, ki se nanašajo na spremembe organizacije
gozdarskih obratov. Tehnološke in organizacijske inovacije zmanjšujejo proizvodne stroške,
medtem ko proizvodne inovacije ustvarjajo nov
dohodek, zaradi česar so še posebno pomembne
za gozdarstvo kot pomembnega dejavnika razvoja
podeželja (KUBECZKO et al., 2006; ROGERS,
2003). Inovacije morajo prispevati k uspešnosti
gospodarjenja gozdarskega obrata.
Na uvajanje inovacij vplivajo procesi v gozdarskem obratu in v njegovem okolju – inovacijskem
sistemu.

2.1 Inovativnost v gozdarskem obratu
V gozdarskem obratu proučujemo inovativnost
kot linearni proces, ki poteka po fazah. V prvi
se posameznik (ali drugi odločevalec) seznani z
novostjo in pridobi informacije o njenem delovanju (faza znanja). Sledi faza prepričevanja, v
kateri se oblikuje ugodno ali neugodno stališče
o inovaciji. Posameznik pokaže interes za novost
GozdV 67 (2009) 9
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in si prizadeva pridobiti informacije o inovaciji,
ocenjuje njihovo verodostojnost in jih interpretira. V fazi odločanja se novost presoja z
vidika njenih prednosti in slabosti ob morebitni
uporabi ter se zaključi z odločitvijo o sprejemu
ali zavrnitvi inovacije. Sledi faza izvajanja, ko
posameznik novost uvede in uporablja ter določa
njeno koristnost. Zadnja je faza potrditve, ko se
posameznik odloča o nadaljevanju uporabe novosti. Prizadeva si pridobiti informacije, s katerimi
bi okrepil že sprejeto odločitev. Faza potrditve
se lahko konča z zavrnitvijo inovacije, ki je bila
že uvedena. (RAMETSTEINER, WEISS, 2005,
RAMETSTEINER et al., 2005, ROGERS, 2003).

2.2 Inovacijski sistem
Inovacije se pojavljajo v gozdarskih obratih, a niso
rezultat samo inovativnega delovanja posamezne
enote. Inovativnost je institucionalni proces, kar
pomeni, da ni samo lastnik gozdarskega obrata
odgovoren (niti zaslužen) za inovativnost. Inovativni gozdarski obrati morajo biti vključeni v
sistem institucij - inovacijski sistem, ki jih lahko

podpre. Inovacijski sistem je sestavljen iz različnih
igralcev in institucij3, ki prispevajo k razvoju in
razprševanju inovacij. Inovacijski sistem tvorijo
medsebojno povezani igralci. Učinek inovacijskega
sistema je določen z učinki posameznih igralcev,
pa tudi z odnosi med njimi. Prevladujoča funkcija
inovacijskega sistema je proizvodnja inovacij,
novih na trgu, razpršitev le-teh in njihova uporaba.
Inovacijske sisteme lahko razvrstimo z uporabo
teritorialne (nacionalni inovacijski sistemi), geografske (regionalni inovacijski sistemi) ali sektorske razmejitve (sektorski inovacijski sistemi, npr.
gozdarski inovacijski sistem). Sektorski inovacijski
sistem je utemeljen s posebnostmi sektorja, kot
so znanje, tehnološke osnove, ključnih interakcij
med igralci in dopolnjevanje med elementi sistema.
(EDQUIST, 2003, KUBECZKO et al., 2006).
Naloge inovacijskega sistema so:
– zmanjšati negotovost odločevalcev z nudenjem
informacij,
– upravljanje konfliktov med igralci in
– urejati sodelovanje med igralci ter preskrbeti
finančne in nefinančne spodbude.
Sektorski inovacijski sistem je prikazan v Sliki 1.

Slika 1: Sektorski inovacijski sistem (prirejeno po Rametsteiner et al., 2005)
GozdV 67 (2009) 9
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Na gozdarski obrat, kjer se pojavijo inovacije v
linearnem procesu na mikroravni, deluje kompleksno okolje igralcev z različnimi vplivi.
Najpomembnejša naloga sektorskega inovacijskega sistema je posredovanje informacij
gozdarskim obratom, ki se zato lahko odločijo
za inovacije in njihovo uresničevanje.

3

Metode raziskovanja

Teoretični in metodološki okvir raziskave je bil
razvit v okviru sodelovanja Biotehniške fakultete,
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire v raziskovalnem projektu INNOFORCE1
(200101502003), katerega cilj je bilo opisati stanje
na področju inovativnosti in podjetništva v srednjeevropskem gozdarstvu in proučiti ustrezne
dejavnike inovativnosti na institucionalni ravni.
V raziskavi sta povezana pristop linearnega inovacijskega procesa na ravni gozdarskega obrata
in pristop z vidika sektorskega inovacijskega
sistema.
V okviru projekta je bil oblikovan vprašalnik,
s katerim je bila opravljena osebna anketa (marec
in april 2002) stotih naključno izbranih gozdarskih obratov s posestjo nad 10 ha v Republiki
Sloveniji. Meja 10 ha je bila določena arbitrarno
s podmeno, da se pri taki velikosti gozda lahko
pričakuje obravnavo gozda s strani lastnikov gozda
kot gospodarskega objekta. Stopnja odgovorov
anketirancev je bila 100 %. Za podrobnejši opis
dejavnikov, ki so vplivali na uvajanje novosti, smo
uporabili samo odgovore inovativnih lastnikov
gozdov (načelo študije najboljših primerov).

4

Rezultati

Rezultati vsebujejo oceno strukturnih vplivov
na uvajanje novosti v gozdarskih obratih in
količinski opis stanja inovativnosti v letu 2002
(poglavji 4.1 in 4.2). Drugi del analize se nanaša
na oceno spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov, kot so jih ocenili inovativni lastniki gozdov.
Inovativnih lastnikov gozdov je bilo 9 % , ker
pa je bilo njihovo število v celotnem vzorcu
majhno, je posploševanje na celotno populacijo
slovenskih lastnikov gozdov s površino več kot 10
hektarjev omejeno. Posploševanje bo omogočila
širša raziskava.
384

4.1 Strukturni vplivi na inovativnost
gozdarskih obratov
Na razvoj inovativnosti gozdarskih obratov vplivajo številni dejavniki, med katere štejemo predvsem strukturne vidike gospodarjenja z gozdom
in odnos lastnikov do novosti. Med najpomembnejšimi zaviralnimi dejavniki za uvajanje novosti
sta velika razdrobljenost gozdne posesti in majhen
pomen gozdov za njihove lastnike pri pridobivanju
sredstev za preživljanje. Dejavnost inovativnosti
terja vlaganje različnih virov (finančnih, čas), ki
jih pričakovane koristi, uvedene novosti na majhni
posesti, ne morejo upravičiti. V Sloveniji je tri
četrtine gozdov v lasti skoraj polovice milijona
lastnikov, ki sami ali kot solastniki posedujejo
315.000 zasebnih gozdnih posesti (povprečno
2,6 ha na posestnika). Dobra polovica zasebnih
gozdov je v lasti nekmečkih gospodinjstev in tudi
77.000 družinskih kmetij ima v lasti povprečno
po 5 ha gozda. Gozdno posest, ki je večja od 10
ha, ima 3,6 % lastnikov gozdov in predstavlja 39
% površine zasebnih gozdov. Gozd je samo za 10
% največjih lastnikov zelo pomemben vir dodatne
zaposlitve. Redni donosi lesa za prodajo so zelo
pomembni gospodarski cilj samo za največje
gozdne posestnike (MEDVED, 2003).
Gozdarstvo je prevladujoča oz. glavna dejavnost
za majhen delež lastnikov gozda. V kategoriji
gozdne posesti več kot 10 hektarjev je gozdarstvo
prevladujoča dejavnost pri 9 % lastnikov, ki 90
% del opravijo sami. V ta namen porabijo slabo
petino svojega delovnega časa.
Odnos lastnikov gozdarskih obratov ni naklonjen uvajanju novosti. V raziskavi smo ugotovili,
da je prevladujoč gospodarski cilj lastnikov gozdov
s posestjo gozda, večjo kot 10 ha, ohranjanje lesne
zaloge in stanja gozda (70 %). Povečanje donosa
iz gozda je kot cilj navedlo 13 % lastnikov gozda,
kar je zavirajoč dejavnik za uvajanje novosti. Za
doseganje gospodarskih ciljev bo štiri petine
lastnikov predvsem ohranilo dosedanji način
dela, a uporabilo tudi nekaj dodatnih strategij.
Nekateri lastniki se bodo osredotočili na ponudbo
izdelkov, pri čemer bo strategija specializacije
pomembna za 14 % lastnikov in strategija ponudbe
več različnih proizvodov za 8 % lastnikov. Manjši
del lastnikov gozdov namerava svoje cilje doseči
z oddajanjem del drugim izvajalcev (7 %), nameGozdV 67 (2009) 9
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niti večjo pozornost prodaji gozdnih proizvodov
(6 %), količinsko povečati posek (6 %), zmanjšati
stroške gospodarjenja (5 %), povezati se z drugimi
lastniki (6 %) in povečati površine gozda (9 %).
Noben lastnik ne namerava zmanjšati površine
gozda.
Širše gozdarsko okolje ni spodbudno za
uvajanje novosti, saj manj kot polovica (45 %)
lastnikov vidi v slovenskem gozdarstvu dovolj
možnosti za ustvarjanje dobička. Polovica lastnikov gozdov redko razmišlja o ponudbi novih
izdelkov ali storitev, ker se ne izplača (47 %),
tretjina (32 %) pa pri tem vidi poslovno priložnost. Velika večina (78 %) vseh lastnikov pri
uvajanju novih izdelkov in storitev pričakuje
več pomoči države, ki v času raziskave ni imela
gozdne politike ali druge sektorske politike
(npr. politika razvoja podeželja) za spodbujanje
inovativnost v gozdarstvu.

4.2 Lastniki gozdov kot inovatorji
V slovenskih gozdarskih obratih so inovacije redke.
V zadnjih treh letih pred raziskavo je eno ali več
novosti uvedlo 9 odstotkov anketiranih gozdarskih
obratov, kar je na povprečni letni ravni 3 odstotke.
Prevladovale so tehnične novosti, ki jih je uvedlo 5
odstotkov obratov. Sledile so organizacijske novosti in novi izdelki s po štirimi odstotki in nove
storitve z dvema odstotkoma4. Vse novosti so bile
nove za gozdarske obrate in ne za trg. Predvsem
na področju gozdnih proizvodov nismo odkrili
uvedenih novosti5. Novi proizvodi za gozdarske
obrate so bili lesni izdelki (npr. izdelava palet in
opaža) in tudi nove storitve so bile s področja
lesarstva (storitev žaganja). Organizacijske novosti
so bile oddaja sečnje in varnostni ukrepi (zaščitna
oprema). Med tehničnimi novostmi prevladuje
nakup močnejših strojev.
Inovacije so uspešno vpeljane novosti, ki prispevajo k ciljem poslovanja – predvsem večjemu
dobičku. Po mnenju inovatorjev sta imeli pozitiven
vpliv na poslovanje dve tretjini inovacij in dobra
desetina negativen. Vpliv preostalih inovacij je bil
nevtralen. Z negativnim vplivom na poslovanje
so bile v enem primeru ocenjene organizacijske
in tehnične novosti.
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4.3 Znanje in viri informacij za
inovacijsko dejavnost
Ključni dejavnik inovacijske dejavnosti je dostop
lastnikov gozdov do informacij o morebitnih
inovativnih idejah in drugih, za izvedbo ideje
povezanimi informacijami (Rametsteiner,
Weiss, 2005). Upravitelji gozdarskih obratov
morajo priti v stik z novostjo. Vire informacij o
morebitnih novostih lahko združimo v skupine:
B2B6 viri (prodajalci opreme in storitev, kupci),
interni viri (zaposleni, lastnik in solastniki) in
viri na institucionalni ravni (javna gozdarska
služba, raziskovalne in izobraževalne organizacije,
svetovalna služba). Pri slovenskih inovativnih
lastnikih ni mogoče določiti prevladujočega vira
informacij. Zamisli o inovaciji so lastniki pridobili
enakomerno na interni in institucionalni ravni
(pet od devetih inovatorjev), kjer so pomemben
vir strokovne revije (za polovico inovatorjev) in
seminarji, tečaji in ekskurzije (za tretjino inovatorjev). Raven B2B je bila vir za novost za dva od
devetih inovatorjev. Lastniki gozdov kot vir idej
niso navedli ponudnikov gozdarskih proizvodov
in storitev in tudi ne svetovalcev, ki niso zaposleni
na Zavodu za gozdove, ki je bil vir informacij o
morebitnih novostih enemu inovatorju. Univerza
oz. raziskovalna organizacija je bila nevedena kot
vir informacij v enem primeru.
Informacije so potrebne tudi za izvedbo novosti
potem, ko se inovator seznani z novo idejo in
tudi tu je najpomembnejši vir institucionalna
raven. Tretjina inovativnih lastnikov je pridobila
informacije, potrebne za uvajanje inovacije, iz
strokovnih revij, drugi pa enakomerno na seminarjih, tečajih in ekskurzijah ter od svetovalcev
in zaposlenih na Zavoda za gozdove (mogočih
je bilo več odgovorov).

4.4 Spodbujevalni in zaviralni dejavniki
uvajanja inovacij
Inovativne lastnike gozdov smo vprašali tudi
o spodbujevalnih in zaviralni dejavnikih, ki so
vplivali na uvajanje novosti.
Pri večini inovativnih lastnikov gozdov (80 %)
ponudba finančnih posojil ni vplivala na izvedbo
inovacije. Le-te so lastniki financirali pretežno
z lastnimi sredstvi. Samo ena inovacija je bila
385
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deležna sofinanciranja z javnimi sredstvi v višini
20 odstotkov vrednosti naložbe. V Sloveniji so
davčne obremenitve lastnikov gozdov majhne,
zato ne preseneča mnenje anketirancev, da
možnost davčnih olajšav ne bi vplivala na uvajanje novosti.
Po mnenju inovativnih lastnikov gozdov imajo
največji pospeševalni vpliv dejavniki s področij na
institucionalni ravni. Pri uvajanju novosti so tri od
devetih inovativnih lastnikov gozdov spodbujali
programi regionalnega razvoja, polovica jih je
pridobila znanje na seminarjih (50 %) in štirje
v medijih (43 %). Pomembna je tudi raven B2B,
saj jo kot pospeševalni dejavnik vidi dve tretjini
inovativnih lastnikov gozdov (šest lastnikov).
Navedene dejavnike lahko razumemo kot vertikalno sodelovanje. Tudi sodelovanje med lastniki
gozdov - horizontalno sodelovanje vpliv pospeševalno (57 % inovativnih lastnikov gozdov), ki pa
ni bilo izvedeno v formalnih oblikah sodelovanja
lastnikov (npr. društev).
Čeprav so inovatorji izrazili mnenje, da ponudba
finančnih sredstev ne vpliva na uvajanje novosti,
so majhna lastna sredstva in majhno možnost
najetja posojil ocenili kot zaviralni dejavnik
(tretjina inovativnih lastnikov gozdov). Zelo
pomemben zaviralni dejavnik je pomanjkanje
informacij na trgu proizvodov in storitev, kar
menita dve tretjini inovatorjev. Na uvajanje novosti zaviralno vpliva tudi premajhna informiranost
uporabnikov gozdnih proizvodov in storitev, kar
meni polovica inovatorjev. Med manj pomembne
zaviralne dejavnike se inovatorji uvrstili okoljsko
oz. naravovarstveno (dva inovatorja) in gozdno
zakonodajo (en inovator).

5

Razprava

V slovenskih gozdarskih obratih so inovacije z več
kot 10 hektarjev gozdne površine redke in lahko
sklepamo, da so v manjših gozdarskih obratih še
redkejše. Z raziskavo nismo odkrili nobene inovacije, ki bi se uvrščala v skupino novosti na trgu
gozdnih proizvodov in bi pomenila povečanje prihodkov iz gozdarstva. Tako se zmanjšuje pomen
gozdne proizvodnje za pridobivanje sredstev za
preživljanje in zmanjšuje pomen gozdarstva kot
dejavnika razvoja podeželja.
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Strukturni dejavniki slovenskega gozdarstva
zavirajo inovativnost in prav tako ni posebej
spodbujevalen odnos do novosti samih lastnikov
gozdarskih obratov. Lastniki gozdov nameravajo
predvsem ohraniti sedanji način gospodarjenja,
kar v spreminjajočem se okolju pomeni tveganje
za doseganje gospodarskih ciljev in lahko ogroža
tudi druge vidike trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi. Predvidevamo lahko, da je odnos lastnikov gozdov do inovacij tudi posledica njihovih
omejenih sposobnosti ravnati za svoj najboljši
interes, kot to opredelita Arnold in Thuriaux
(2003). Zato je pomembna sektorska inovacijska
politika, ki jo oblikuje država in bi bila usmerjena
v spodbujanje inovativne dejavnosti predvsem
z nudenjem informacij, ki so se pokazale kot
najpomembnejši posamezni dejavnik uvajanja
novosti. Ugotovili smo, da vpliv institucionalne
ravni na uvajanje novosti presega pomen vpliva
povezav na trgu, kar kaže tudi na pasivno delovanje gospodarskih subjektov na trgu gozdarskih
proizvodov in storitev oz. slabo organiziranost in
delovanje trga gozdnih proizvodov.
V raziskavi smo ugotovili stopnjo inovativnosti v času pred vstopom Slovenije v EU, kar ni
samo teoretičen prispevek k splošnemu znanju
o vedno pomembnejšem področju gospodarjenja z gozdovi, ampak omogoča tudi empirično
merjenje uspešnosti inovacijskih politik, ki so se
oblikovale pozneje. Z vstopom v EU so se namreč
tudi v slovenskem gozdarstvu pojavili novi ukrepi
(politika razvoja podeželja), ki lahko spodbujajo
inovativnost lastnikov gozdov.

6

Povzetek

Inovativnost zasebnih lastnikov gozdov v Sloveniji
je bila raziskana v okviru sodelovanja Biotehniške fakultete v projektu Innoforce. Opravljena je
bila osebna anketa lastnikov gozdov s posestjo
več kot 10 hektarjev (leto 2002, pred vstopom
Slovenije v EU).
Med najpomembnejšimi strukturnimi zaviralnimi dejavniki sta v Sloveniji velika razdrobljenost
gozdne posesti in majhen pomen gozdov za njihove
lastnike pri pridobivanju sredstev za preživljanje.
Odnos lastnikov gozdov do novosti ni spodbuden,
saj namerava štiri petine lastnikov za doseganje
gospodarskih ciljev ohraniti sedanji način dela
GozdV 67 (2009) 9
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gospodarjenja z gozdom. Povečanje donosov oz.
dobička iz gozda je kot cilj navedlo samo 14 %
lastnikov gozdov. Lastniki gozdov zaznavajo širše
gozdarsko okolje kot nespodbudno za uvajanje
novosti, saj jih manj kot polovica (45 %) vidi
v slovenskem gozdarstvu dovolj možnosti za
ustvarjanje dobička. Velika večina (78 %) vseh
lastnikov pri uvajanju novih izdelkov in storitev
pričakuje več pomoči države.
V slovenskih gozdarskih obratih so inovacije
redke. V zadnjih treh letih pred raziskavo je eno
ali več novosti uvedlo 9 odstotkov gozdarskih
obratov, kar je na povprečni letni ravni 3 odstotke.
Prevladovale so tehnične novosti, ki jih je uvedlo 5
odstotkov obratov. Sledile so organizacijske novosti in novi izdelki s po štirimi odstotki in nove
storitve z dvema odstotkoma7. Vse novosti so bile
nove za gozdarske obrate in ne za trg. Predvsem
na področju gozdnih proizvodov nismo odkrili
uvedenih novosti. Novi proizvodi za gozdarske
obrate so bili lesni izdelki (npr. izdelava palet in
opaža) in tudi nove storitve so bile s področja
lesarstva (storitev žaganja). Organizacijske novosti
so bile oddaja sečnje in varnostni ukrepi (zaščitna
oprema). Med tehničnimi novostmi prevladuje
nakup močnejših strojev.
Dve tretjini inovacij je imelo pozitiven vpliv na
poslovanje, dobra desetina pa negativnega.
Pri slovenskih inovativnih lastnikih ni mogoče
določiti prevladujočega vira informacij, ki so
potrebne za seznanjanje o novostih in njihovemu
uvajanju. Zamisli o inovaciji so lastniki pridobili
enakomerno na interni (55 %) in institucionalni
ravni, kjer so pomemben vir strokovne revije
(45 %) in seminarji, tečaji in ekskurzije (33 %).
Raven B2B je bila vir za novost za 20 % inovativnih
gozdarskih obratov.
Največji pospeševalni vpliv na inovativnost
imajo dejavniki na institucionalni ravni. Tretjino
inovativnih lastnikov gozdov so pri uvajanje
novosti spodbujali programi regionalnega razvoja,
polovica jih je pridobila znanje na seminarjih in v
medijih. Med manj pomembne zaviralne dejavnike se inovatorji uvrstili okoljsko oz. naravovarstveno in gozdno zakonodajo. Vpliv institucionalne
ravni na uvajanje novosti presega pomen vpliva
interakcij na trgu, kar kaže na pasivno delovanje
gospodarskih subjektov na trgu gozdarskih proizvodov in storitev.
GozdV 67 (2009) 9

7

Summary

The innovativeness of the private forest owners
in Slovenia was studies in the framework of the
collaboration of the Biotechnological faculty in the
Innoforce project. Personal inquiry of forest owners
possessing over 10 hectares (year 2002, before
Slovenia’s entering the EU) was carried out.
One of the most important structural inhibitory
factors is considerable scatter of forest property
and minor importance of forests to the forest
owners in ensuring the assets for their existence.
The forest owners’ attitude to the novelties is not
encouraging since four fifths of the owners intend
to maintain the present forest management working mode for achieving economical goals. Only
14 % of the owners stated the increase of the yield
or profit from the forest as their goal. The forest
owners perceive the broader forestry environment
as non-stimulative for introducing novelties, since
less than a half (45 %) of them considers Slovenian
forestry offers enough possibilities for making
profit. The vast majority (78 %) of all owners
expects more help from the state in introducing
new products and services.
Innovations in Slovenian forestry plants are
rare. Within the last three years before the research one or more novelties were introduced in
9 % of forestry plants; this amounts to 3 % on the
average yearly level. Technical novelties introduced by 5 % plants prevailed. They were followed
by organizational novelties and new products
amounting to 4 percent each and new services
amounting to 2 percent.8
All novelties were new only to the forestry plants
but already known on the market. We found no
introduced novelties in the field of forest products.
Wood products (e.g. pallets and formwork production) were new for forestry plants; the new
services also came from the field of woodworking
(sawmill service). Organizational novelties were:
rental of cutting and safety measures (protective
equipment). Purchase of stronger machines prevails among technical novelties.
According to the innovators, two thirds of
the innovations affected the business positively;
a tenth of them affected it negatively.
With the Slovenian innovative owners it is not
possible to determine the prevailing source of
387
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information needed for informing about novelties
and their introductions. The owners acquired the
ideas for the innovations evenly on the internal
level (55 %), on the institutional level where professional magazines represent an important source
(45 %), and at seminars, courses and excursions
(33 %). The B2B level represented innovation
source for 20 % of innovative forestry plants.
The main promotional influence on the innovativeness is carried out by the factors on the
institutional level. Introduction of novelties with a
third of forest owners was stimulated by the regional development programs; a half of the owners
obtained the knowledge at the seminars and in the
media. The innovators classified the ecological
or nature protection and forest legislature as a
less important inhibitory factor. The influence
of the institutional level on the introduction of
novelties surpasses the significance of the market
interactions influence which indicates passivity in
the economy subjects functioning on the forestry
products and services market.
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Opombe
1

Časovno pred sprejetjem Lizbonske strategije!
Inovacije ločimo od invencij, ki pomenijo nastanek
nečesa, česar pred tem še ni bilo.
3
V prispevku bomo pojem institucije razumeli v
širšem pomenu, in sicer kot 'pravila igre v družbi' oz. 'z
zakonom ali normami nastala ustaljena oblika odnosov
med ljudmi' (SSKJ).
4
Nekateri lastniki gozdov so uvedli več inovacij.
5
V ciljnem iskanju novosti in ne naključno z anketo
smo našli lastnika, ki je uvedel nov proizvod: lesne
sekance.
6
B2B Business to bussines (sodelovanje med poslovnimi
partnerji)
2

Endnotes
1
http://www.efi-innoforce.org/.
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Organizacijske inovacije v gozdarstvu (študija primera:
Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline)

Organizational Innovations in Forestry– (Case Study: Private Forest Owners
Association of Mirna Valley)
Špela PEZDEVŠEK MALOVRH*
Izvleček:
Pezdevšek-Malovrh, Š.: Organizacijske inovacije v gozdarstvu (študija primera: Društvo lastnikov gozdov Mirenske
doline). Gozdarski vestnik, 67/2009, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit.10. Prevod Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Namen prispevka je predstaviti primer organizacijske inovacije – horizontalno sodelovanje lastnikov gozdov. S
študijo primera Društva lastnikov gozdov Mirenske doline smo predstavili organizacijsko inovacijo in dejavnike,
ki vplivajo na njeno uvedbo.
Ključne besede: organizacijska inovacija, horizontalno sodelovanje, lastniki gozdov
Abstract:
Pezdevšek-Malovrh, Š.: Organizational Innovations in Forestry– (Case Study: Private Forest Owners Association
of Mirna Valley). Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009, vol. 9. In Slovenian, abstract and
summary in English, lit. quot. 10. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The aim of the article is to present a case of organizational innovation – horizontal cooperation of forest owners.
The case study of the Private Forest Owners Association of Mirna Valley presents an organizational innovation
and the factors affecting its introduction.
Key words: organizational innovation, horizontal cooperation, forest owners

1

Uvod

Spremembe, ki se dogajajo v družbenem in gospodarskem okolju, bodo vplivale na gospodarjenje
z zasebnimi gozdovi. Lahko pričakujemo, da se
bodo povečale potrebe po ustreznem prilagajanju
na spremembe. Eden od morebitnih odzivov lastnikov gozdov na spremembe so različne oblike
sodelovanja.
Sodelovanje akterjev v gozdarstvu je lahko horizontalno, vertikalno, medsektorsko in kompleksno.
Horizontalno sodelovanje poteka med lastniki
gozdov, ki sklenejo sporazum o sodelovanju na
enaki ravni in bi bili brez sodelovanja tekmeci.
Tipični primeri horizontalnega sodelovanja so
društva lastnikov gozdov. S horizontalnim povezovanjem se lastniki odzivajo na povečan pritisk
konkurence in spreminjajoč se položaj na trgu, ki
ga povzročajo globalizacija, hiter tehnološki napredek in bolj dinamičen trg (RAMETSTEINER,
WEISS, KUBECZKO, 2005). Njihovo sodelovanje
pa ni omejeno samo na horizontalno sodelovanje
GozdV 67 (2009) 9

v pomenu izmenjave informacij in izobraževanja,
ampak je lahko tudi rezultat boljše vertikalno
sodelovanju med lastniki in državo, gospodarskimi
družbami, trgom ipd. (KITTREDGE, 2005). O
medsektorskem povezovanju govorimo takrat,
ko nastane sodelovanje med različnimi sektorji
(npr. gozdarstvom, energetiko, turizmom). Taka
povezava nastane v večini primerov med iskanjem
partnerjev, ki bi lahko pomagali uresničiti ideje ali
pa bi sodelovali pri trženju naših storitev. Tipičen
primer medsektorskega povezovanja je iskanje
partnerjev za trženje rekreacijskih funkcij gozda
ali pa izvedba projekta rabe bioenergije. Kompleksno sodelovanje je kombinacija horizontalnega in vertikalnega sodelovanja. Tipičen primer
kompleksnega sodelovanja so biomasni projekti
lastnikov gozdov, kjer se med seboj povezujejo
*

asis. Š. P. M., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna
pot 83, 1000 Ljubljana
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pri dobavi sekancev za trg ali določeno toplotno
postajo, ki jo tudi upravljajo (RAMETSTEINER,
WEISS, KUBECZKO, 2005).
V srednji Evropi se najpogosteje pojavljajo organizacijske inovacije (RAMETSTEINER, WEISS,
KUBECZKO, 2005), ki jih uvrščamo med procesne
inovacije. To so inovativne dejavnosti gozdarskega
obrata, ki se nanašajo na notranjo reorganizacijo,
vertikalno in horizontalno sodelovanje ter na
zunanje opravljanje dejavnosti oziroma delegiranje upravljanja nekaterih poslovnih procesov v
podjetju zunanjemu izvajalcu, ki je specializiran
za takšno upravljanje (outsourcing).
Na podlagi študij primerov, ki so jih proučevali
v okviru projekta INNOFORCE1 (RAMETSTEINER, WEISS, KUBECZKO, 2005), je največ organizacijskih inovacij povezanih s horizontalnim in
vertikalnim sodelovanjem. V državah vzhodnega
dela srednje Evrope (Češka, Slovaška, Slovenija) je
horizontalno povezovanje relativno novo, medtem
ko ima v Avstriji in Nemčiji že dolgo tradicijo.
V Avstriji obstajajo društva lastnikov gozdov v
vseh zveznih deželah in se ukvarjajo predvsem
s trženjem lesa. V okviru društev so zaposleni
tudi strokovnjaki, ki članom lahko ponudijo tudi
različne storitve. Tako je lahko dostavljena prava
količina lesa, ustrezne kakovosti, na pravo mesto
od pravem času in seveda za najboljšo ceno. V
Nemčiji je država podprla ustanavljanje društev
lastnikov gozdov, zato se njihovo število veča.
Na Češkem in Slovaškem se društva večinoma
ukvarjajo samo s posredovanjem informacij, pri
nas pa društva poleg posredovanja informacij za
svoje član, opravljajo tudi naloge, ki so povezane
z izobraževanjem in trženjem lesa.
Organizacijske inovacije, ki so se pojavile v
srednji Evropi, so bile povezane s sodelovanjem
velikih gozdnih posestnikov in ustanovitvami
društev lastnikov gozdov. Večji lastniki gozdov so
se povezali med seboj zaradi gozdne proizvodnje
(sečnje in spravila), skupnega delovanja na trgu
ter skupnega lobiranja na političnem in pravnem
področju. V primeru ustanavljanja društev lastnikov gozdov je pobuda prišla predvsem s strani
države ali kmetijsko-gozdarske zbornice.
Društva so nastala zaradi premajhnega prihodka iz gozda, nizke motivacije lastnikov gozda
za opravljanje del in majhnega znanja ter izkušenj
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lastnikov gozdov. Društva opravljajo naslednje naloge: pomoč pri prodaji lesa, skupna
nabava, izobraževanje, svetovanje o gospodarjenju
itn. (RAMETSTEINER, WEISS, KUBECZKO,
2005).
V prispevku bomo prikazali okoliščine in
dejavnike, ki so vplivali na organizacijsko inovacijo v Sloveniji – ustanovitev društva lastnikov
gozdov. Za študijo primera smo izbrali Društvo
lastnikov gozdov Mirenske doline, ki je primer
horizontalnega povezovanja in najpogostejša vrsta
organizacijske inovacije. Študija primera je nastala
v okviru programa Socrates INNO-FOREST2 , ki
je potekal leta 2005 na Finskem.

2

ŠTUDIJA primera
organizacijske inovacije
2.1 Predstavite primera
V Trebnjem je bilo junija leta 2001 ustanovljeno
prvo društvo lastnikov gozdov v Sloveniji –
Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline. Pri
ustanovitvi in organizaciji delovanja društva so
ustanovni člani sodelovali z Zavodom za gozdove
Slovenije, Krajevno enoto Mokronog. Društvo
deluje na prostovoljni podlagi, tako da člani
sodelujejo pri upravljanju društva v povezavi
z Zavodom za gozdove. Društvo je ustanovilo
petnajst lastnikov gozdov na območju doline
reke Mirne in okoliškega hribovja.
Društvo je želelo lastnikom gozdov nuditi
pomoč na vseh področjih gospodarjenja z gozdom,
kjer lastniki pogosto naletijo na težave. V društvo so želeli vključiti čim več lastnikov, ki bi v
društvu aktivno sodelovali in imeli od tega tudi
določeno korist.
Naloge društva so povezane z izobraževanjem
za gospodarjenje z gozdom, svetovanjem pri trženju lesa in povečane prodajne vrednosti okroglega
lesa, spodbujanjem sodelovanja z društvi za medsosedsko pomoč, zastopanjem interesov članov pri
sprejemanju zakonodaje in obveščanjem članov
(STATUT DRUŠTVA LASTNIKOV GOZDOV
MIRENSKE DOLINE, 2001).

2.2 Pospeševalni dejavniki
Najpomembnejši pospeševalni dejavnik za ustanovitev društva so informacije o pozitivnih izkušnjah
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o delovanju društev v tujini, ki jim jih je posredoval
Zavod za gozdove Slovenije. Poleg tega so lokalni
gozdarji Zavoda za gozdove nudili lastnikom
organizacijsko in administrativno pomoč pri
pisanju statuta društva in njegovi registraciji. Za
nastanek društva so bili pomembni zelo motivirani
lastniki gozdov, ki so bili pripravljeni sodelovati
pri upravljanju društva.

2.3 Zaviralni dejavniki
Zaviralni dejavniki so tisti dejavniki, ki pomenijo
oviro ali motnjo za inovacijo in negativno vplivajo nanjo. Identificirani zaviralni dejavniki pri
ustanovitvi društva so povezani s pomanjkanjem
finančnih sredstev in omejenim časom za prostovoljno delo članov pa tudi lokalnih gozdarjev
ter pomanjkanjem informiranosti med lastniki o
prednostih povezovanja.
Z vidika ustanovnih članov se je pri ustanovitvi
društva kot zaviralni dejavnik izkazal tudi takratni
Zakon o gozdovih (1993), ki ni vseboval vsebin
s področja povezovanja lastnikov gozdov. Šele
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gozdovih (2007) iz leta 2007 obravnava in spodbuja prostovoljno združevanje lastnikov gozdov
v društva.

2.4 Učinki inovacije in perspektiva v
prihodnosti
V osmih letih delovanja se je v delo društva vključilo več kot 200 članov, ki imajo v lasti približno
2500 ha gozda. Društvo združuje velike in male
lastnike gozdov z različnimi interesi. Med člani
je tudi 30 lastnikov, ki imajo v lasti več kot 25 ha
velike površine (na območju je 18 % lastnikov, ki
imajo v lasti več kot 25 ha).
Društvo lastnikov gozdov je povezalo lastnike
gozdov in druge, ki živijo na podeželju. Ocenjujemo, da so člani postali bolj informirani in
izobraženi, saj društvo organizira različne tečaje,
ekskurzije in posvetovanja. Društvo je člane seznanilo o pomenu sečnje in realizaciji etata, gojitvenih
in varstvenih del. Zanimanje lastnikov gozdov
za opravljanje gojitvenih del se je zelo povečalo,
ker so dobili informacije o tržišču in možnostih
prodaje lesne biomase v energetske namene. Z
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včlanitvijo v društvo so člani pridobili možnost
uspešnejše in bolj poštene prodaje lesa. Zato so
se lastniki gozdov odločili (po podatkih ankete iz
leta 2005), za večji posek lesa (povečanje tudi za
30 %) (PEZDEVŠEK MALOVRH, 2005, MORI;
2009), kar je povečalo dohodek kmetij.
Društvo je sodelovalo tudi v iniciativnem
odboru za ustanovitev Zveze lastnikov gozdov,
ki je bila ustanovljena leta 2006 in dandanes šteje
20 članic (društva, strojni krožki in solastniška
skupnost).
V prihodnje društvo načrtuje, da bo člane
predvsem obveščalo in izobraževalo ter nudilo
pomoč Zvezi lastnikov gozdov pri zastopanju
članov pri sprejemanju zakonodaje (MORI, 2009).
Torej so ekonomski vidiki pri delovanju društva
izgubili pomen.

3

ZAKLJUČKI

Vključevanje lastnikov gozdov v horizontalno in
vertikalno sodelovanje je sprejeto kot ustrezen
ukrep za doseganje boljših rezultatov pri gospodarjenju z gozdom. Iz naše študije primera smo
ugotovili, da je za nastanek organizacijske novosti pomemben sistemski pristop, ki zagotavlja
sodelovanje različnih akterjev pri uvedbi novosti.
Funkcija sistema je bila predvsem nudenje ustreznih informacij o inovaciji in njenemu uvajanju.
Pri formalnih oblikah povezovanja lastnikov
gozdov so pomemben dejavnik organizacije, ki
so neposredno povezane z lastniki gozdov in
gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi. Izkazalo se
je, da ima Zavod za gozdove pomembno vlogo pri
ustanavljanju društev, medtem ko v našem primeru
pri ustanovitvi društva nismo odkrili sodelovanja
Kmetijsko-gozdarske zbornice. Zaznane ovire
za uvajanje inovacije so bili omejeni človeški in
denarni viri.

4
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Tehnološke inovacije – študija primera sekalnika za izdelavo
lesnih sekancev na tovornjaku
Technological Innovations – Mobile wood drum chipper
Tine PREMRL *
Izvleček:
Premrl, T.: Tehnološke inovacije – študija primera sekalnika za izdelavo lesnih sekancev na tovornjaku. Gozdarski
vestnik, 67/2009, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 4. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku je prikazana uvedba sekalnika za izdelavo lesnih sekancev na tovornjaku kot primer tehnološke
inovacije. Predstavljeni so dejavniki spodbujanja in zaviranja inovacije ter vpliv inovacijskega sistema. Prispevek
obravnava tudi procesne inovacije v gozdarstvu držav Srednje Evrope in vključuje ugotovitve iz študij primerov
procesnih inovacij v programu EU Socrates INNOFOREST.
Ključne besede: inovacija, lesna biomasa, gozdarstvo, sekalnik na tovornjaku, lesni sekanci
Abstract:
Premrl, T.: Technological Innovations – Mobile wood drum chipper. Gozdarski vestnik (Professional Journal of
Forestry), 67/2009, vol. 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 4. Translated by Breda Misja, proofreading
of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article presents introduction of mobile wood drum chipper as an example of technological innovation. The
factors for stimulating and inhibiting the innovation and the influence of the innovative system are presented. The
article also deals with process innovations in the forestry of the central European countries and includes the results
of the process innovations example studies in the EU program Socrates INNOFOREST.
Key words: innovation, wood biomass, forestry, mobile wood drum chipper, wood chips

1

Uvod

V prispevku bomo predstavili inovacijo, ki je bila
uvedena v Sloveniji na področju proizvodnje lesne
biomase. Izdelali smo študijo primera s pristopom,
ki je bil uporabljen v okviru študijskega izobraževanje EU Socrates INNO-FOREST 1. Udeleženci
iz različnih evropskih držav so analizirali primere
inovativnosti iz gozdarstva oziroma z gozdom
povezanih inovativnih dejavnosti iz svojih držav.
Primere so na podlagi skupne metodologije primerjali ter določili ključne dejavnike uspešnih
inovacij oziroma ugotovili posebnosti posameznih
primerov inovacij. Metodologija študije primera
temelji na raziskavi inovativnosti in podjetništva
v gozdarstvu v Srednji Evropi, INNOFORCE2 .
Primeri tehnoloških inovacij v Srednji
Evropi
Za namen prispevka je inovacija definirana
kot namerna nezvezna sprememba proizvodov,
procesov ali izdelkov podjetja. Inovacija je nekaj
novega po funkcionalnosti, tehničnih rešitvah,
GozdV 67 (2009) 9

obliki in je tržna ter prinaša določene spremembe
oziroma izboljšave. Inovacija je lahko novost za
podjetje ali novost za trg. Inovacije, ki so nove za
podjetje, veljajo kot prirastne inovacije, tiste, ki
so nove za trg, pa kot radikalne inovacije. Inovacije razvrščamo v dve glavni skupini, in sicer
inovacije produktov, ki jih nadaljnje delimo na
inovacije proizvodov in inovacije storitev, ter na
procesne inovacije, ki jih delijo na tehnološke in
organizacijske inovacije. V prispevku bomo izpostavili tehnološke inovacije, ki jih nadalje delimo
na infrastrukturne, druge tehnološke ter strojne
inovacije. V slednje po inovativnosti izvedbe sodi
tudi obravnavani primer sekalnika za izdelavo
lesnih sekancev na tovornjaku.
Po raziskavi INNOFORCE je v Srednji Evropi
v povprečju 9 % lastnikov gozdov inovatorjev,3
*T. P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Večna pot
2, 1000 Ljubljana
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ki so v zadnjih teh letih na svojem gozdarskem
obratu vpeljali vsaj eno novost (RAMETSTEINER et al., 2005). Pregled uspešnih inovacij, kot so jih zaznali inovatorji v Srednji
Evropi, kaže, da je 53 % uspešnih inovacij
procesnih, 47 % pa inovacij produktov. Izmed
vseh uspešnih inovacij so organizacijske z 39 %
pogostejše kot inovacije v tehnoloških procesih,
ki jih je 14 %. Znotraj tehnoloških inovacij so
tudi strojne inovacije, ki med uspešnimi inovacijami zavzemajo 5 % delež. Produktne inovacije,
ki so v primerjavi s procesnimi manj prisotne
(47 %), delimo na inovacije produktov 18 %
uspešnih inovacij in inovacije) storitev 29 %
uspešnih inovacij. V nadaljevanju predstavljamo
nekatere primere iz raziskave INNOFORCE ,
ki so blizu naše študije primera iz nadaljevanja
prispevka.
Ogrevalna skupnost Grossraming (Avstrija)
je primer o ustanavljanju daljinskega sistema
ogrevanja na lesno biomaso iz Avstrije. Inovativno je bilo: uvedba lesnih sekancev kot kuriva,
povezovanje lastnikov gozdov pri investiciji
in oskrbi sistema ter nova storitev združenih
lastnikov gozdov, ki je trg v Avstriji takrat še ni
poznal.
Uvedba proizvodnje lesnih sekancev
(Slovaška) je primer gozdarskega podjetja, ki
je sodelovalo pri razvoju domačega trga z lesno
biomaso in je v proizvodni proces uvedlo zelo
zmogljiv mobilni sekalnik ter prilagodilo gospodarjenje z gozdovi .
Storitev proizvodnje lesnih sekancev (Slovenija) je primer kmeta, lastnika gozdov, ki je
trgu ponudil nov proizvod, lesne sekance, in novo
storitev, proizvodnjo lesnih sekancev
Nova tehnologija sečnje (Češka) je primer
uvajanja strojne sečnje v podjetju, s katero se je
povečala produktivnost, kakovost sortimentov s
hkratnim zmanjšanjem stroškov proizvodnje.
Iz izbranih primerov uspešnih inovacij iz Srednje Evrope lahko ugotovimo, da uspešne inovacije
prihajajo tudi s področja lesne biomase in njene
uporabe za ogrevanje. V teh primerih so izpostavljene inovacije produkta, storitev, sodelovanja ter
povezovanja lastnikov lesne biomase.
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1.1 Igralci v inovacijskemu procesu
Inovacija nastaja v procesu od predhodnega
stanja, znanja/ideje, prepričevanja, odločanja,
implementacije do potrditve. V takem procesu
poleg inovatorja, ki je ponavadi vlečna sila
celotnega procesa, sodelujejo tudi drugi igralci.
Relevantni igralci so: javne inštitucije na državnem,
regionalnem in lokalnem nivoju, raziskovalnoizobraževalne inštitucije, igralci iz finančnega
sistema, poslovni partnerji ter stranke, interesne
skupine z različnih področji.
V predstavljenih primerih so bili kot igralci
prepoznani: župan in podjeten kmet kot gonilna
sila projekta, regionalna razvojna agencija, kmetijska zbornica, zadružno združenje, podjetja, ki se
ukvarjajo z ogrevanjem na lesno biomaso iz prvega
primera. V drugem primeru so v procesu izvedbe
sodelovali zaposleni iz podjetje na različnih
nivojih, energetsko podjetje, državna gozdarska
služba, državna okoljska služba, državni gozdarski
inštitut. V tretjem primeru je bil glavni igralec
inovator sam, odločilen igralec pa je bila s svojo
tehnično pomočjo kmetijska svetovalna služba, s
finančno pomočjo sta sodelovali tudi občina in
država. Igralci iz zadnjega primera so bili: podjetje
samo, sodelujoča gozdarska izvajalska podjetja,
šola in univerza, kmetijsko ministrstvo, banke ter
lastniki gozdov kot stranke podjetja.

1.2 Spodbujevalni in zaviralni dejavniki
uvajanja inovacij
Po pogostosti so spodbudni dejavniki iz institucij, znotraj podjetja, z osebne ravni, poslovnih
sodelovanj med podjetji ali med podjetji in
institucijami. Inovatorji kot najpomembnejše tri
dejavnike spodbujanja novosti v Srednji Evropi
omenjajo: sodelovanje z dobavitelji in kupci 69
%, horizontalno sodelovanje z drugimi lastniki
gozdov 58 % ter dostopnost informacij o inovacijah 53 %. Kot najmanj pomembne dejavnike
spodbujanja pa so inovatorji omenili kmetijskogozdarske zbornice oziroma svetovalne službe,
sodelovanje med inštitucijami ter urade za podporo inovacij v industriji (RAMETSTEINER et
al., 2005). Udeleženci INNO-FOREST (2006) so
iz inovacijskih primerov, ki so jih raziskali, kot
dejavnike spodbujanja na področju procesnih
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inovacij izpostavili ekonomske prednosti inovacije, izboljšanje kakovosti dobrin in storitev ter
povečanje prožnosti proizvodnje.
V primeru daljinskega sistema za ogrevanje
na lesno biomaso iz Avstrije so bili dejavniki
spodbujanja naslednji: sodelovanje med županom,
ki je tudi sam lastnik gozda, ter med podjetnim
lastnikom gozda, ki je zbral znanje o ogrevanju na
lesno biomaso. Pomembne okoliščine za uvajanje
inovacije so bile: velik potencial biomase v regiji,
visoka cena kurilnega olja ter visoka ekološka
zavest javnosti. Na inovacijo je spodbujevalno
vplivala tudi svetovalna vloga regionalnih razvojnih agencij, kmetijske zbornic, zadružne
zveze in možnost pridobitve finančnih podpor
iz regionalnih skladov za podporo in razvoj. V
primeru proizvodnje lesnih sekancev iz Slovaške
sta bila dejavnika spodbujanja sposobnost podjetja, da prevzame ekonomsko tveganje inovacije,
ter bližina glavnega kupca lesnih sekancev. V
slovenskem primeru so bili glavni spodbujevalniki: osebna zavzetost inovatorja, sodelovanje s
kmetijsko svetovalno službo ter pozitivno javno
mnenje o uporabi lesne biomase kot okolju
prijaznega goriva. V primeru nove tehnologije
sečnje so bili dejavniki spodbujanja zajeti v cilju
povečati produktivnost dela, zmanjšati produkcijske stroške in zmanjšati poškodbe na gozdnih
cestah in sortimentih.
Zaviralni dejavniki lahko prihajajo iz samega
podjetja na institucionalnem področju, v obliki
poslovnega tveganja na osebnem nivoju ter povezav med podjetji in institucijami ter podjetji.
Inovatorji kot najbolj zavirajoče dejavnike v Srednji
Evropi navajajo: tveganje pri prodaji in trženju
inovacij 53 %, pomanjkanje informacije o prodaji
na trgu 51 % ter pomanjkanje lastnih finančnih
sredstev 50 %. Zaviralni dejavnik je tudi ne razvit
trg za inovacijo, ko je inovativna rešitev sicer
na trgu, a po njej pa še ni dovolj povpraševanja
(problem zgodnjih petelinov – inovatorjev, ki
prehitevajo primeren čas za uvedbo inovacije).
Tak zaviralni dejavnik se je pojavil v primeru
nudenja storitve strojne sečnje, kjer trg, uporabniki storitev ter gozdarski institucionalni sistem
še ni bil pripravljen na sprejem novih tehnologij
(RAMETSTEINER et al., 2005).
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Izmed vseh zaviralnih dejavnikov je pomembno
prepoznati tiste dejavnike oz. dejavnik, ki so
tako zavirali inovacijski projekt, da ga sploh
niso realizirali. Najpogosteje, v dveh tretjinah,
se dejavniki pojavijo znotraj podjetja samega:
finančni, velikost posesti, proizvodne značilnosti,
človeški viri. Glede na to, da se v povprečju večina
inovacij začne brez začetne zunanje podpore, je
odpravljanje notranjih zaviralnih dejavnikov toliko
pomembneje. Udeleženci INNO-FOREST (2006)
so iz inovacijskih primerov, ki so jih raziskali, kot
dejavnike zaviranja na področju procesnih inovacij
izpostavili: zakonodajne ovire, precenjevanje tveganj, pomanjkanje informacij in znana, prisotnost
močnejših igralcev ali celo monopolistov.
V navedenih primerih inovacij so se pojavili
številni zaviralni dejavniki. V primeru ogrevanja
z lesno biomaso je bil glavni zaviralni dejavnik
in izziv finančna kalkulacija, ki je predvidela
zelo nizko stopnjo donosnosti ogrevanja z lesno
biomaso. V primeru proizvodnje lesnih sekancev
na Slovaškem je bil dejavnik zaviranja velika
začetna investicija nabave sekalnika za izdelavo
lesnih sekancev. V primeru lesnih sekancev v
Sloveniji sta bila dejavnika zaviranja pomanjkanje državnih spodbud na področju rabe lesne
biomase ter nerazvit trg z lesno biomaso. V
primeru uvedbe strojne sečnje so nastale težave
v obliki velikuh stroškov pri nabavi novih strojev,
velikih stroškov vzdrževanja strojev, pomanjkanje
izkušenih delavcev, majhne državna podpore za
investicije ter organizacijske težave pri zagotavljanju konstantnega dela.

1.3 Inovacijski impulz
Impulz, ki spodbudi iniciativo ter odločitev za
začetek inovacijskega projekta, je ključna točka, ki
sproži načrtovanje opravil na poti k izvedbi projekta. V povprečju tak impulz prihaja iz podjetja,
saj se polovica najpomembnejših projektov začne,
če impulz prihaja znotraj podjetja od zaposlenih,
lastnikov, menedžerjev ali samega inovatorja. Vir
zunanjega impulza so lahko institucionalni, kot
so prispevki v revijah, sejmi, tečaji, ekskurzije,
izobraževalne in raziskovalne organizacije. Vir
impulza z najmanjšim deležem je sodelovanje
med podjetji in med podjetji in institucijami ter
strankami.
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2	študij primera tehnološke
inovacije – sekalnik Za
izdelavo lesnih sekancev
na TOVORNJAKU
2.1 Predstavite primera
Sekalnik za izdelavo lesnih sekancev na tovornjaku
je uvedlo podjetje Biomasa, d. o. o.4. Podjetje
se ukvarja s prodajo, montažo in servisiranjem
ogrevalnih sistemov na lesno biomaso ter proizvodnjo, prodajo in oskrbovanjem z lesnimi sekanci.
Vizija podjetja je prisotnost v celotni verigi od
oskrbe z lesno biomaso do svetovanja, prodaje,
montaže ter vzdrževanja ogrevalnih sistemov. V
Sloveniji so doslej postavili že več kot 700 kotlov
na lesno biomaso za zasebne sisteme pa tudi večje
industrijske kotle ter kotle za daljinsko ogrevanje.
Proizvodnjo lesnih sekancev opravljajo z dvema
sekalnikoma, ki sta: Eschlbock Biber 70 ter sekalnikom na tovornjaku Holzmatic BHM 1000 na
tovornjaku MAN TGA 26.480 (ustni vir).
V nadaljevanju bomo analizirali inovativno
uvedbo sekalnika za izdelavo lesnih sekancev
na tovornjaku v proizvodni proces podjetja ter
sodelovanje pri razvoju sekalnika.

2.2 Inovacijski proces
V inovacijskem procesu je bila pomembna okoliščina povpraševanje po lesnih sekancih, ki
je presegalo ponudbo. Povpraševanje po lesni
biomasi se je na območju Savinjske doline, kjer
je podjetje Biomasa, d.,o.,o., zelo povečalo zaradi
dejavnosti podjetja in promocijskih projektov ter
finančnih podpor države za ogrevalne sisteme na
lesno biomaso. V podjetju so ocenili, da se bo
povečevanje povpraševanja po lesnih sekancih
nadaljevalo tudi v prihodnje. Dotedanja tehnologija in organizacija v podjetju nista mogli zadovoljiti tekočega in pričakovanega povpraševanja
po lesnih sekancih.
V podjetju so potrebovali rešitev organizacijsko-proizvodnega problema, ki bi zagotavljala
učinkovito in zadostno proizvodno količino,
lesnih sekancev. Iskali so sekalnik, ki bi bil učinkovit, imel visoko proizvodno zmogljivost ter bil
čim bolj mobilen. Inovator, direktor podjetja, je
našel rešitev v nadgradnji triosnega tovornjaka
s sekalnikom brez lastnega pogonskega agregata.
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Prednosti take rešitve so v manjši masi in velikosti
stroja, s tem pa se poveča mobilnost, dostopnost
do mest proizvodnje lesnih sekancev.
Idejo o nadgradnji tovornjaka s sekalnikom, ki
bi ga gnal agregat tovornjaka, je inovativna rešitev,
ki jo je spodil direktor podjetja. Vir za idejo pa
je prišel iz prejšnjih izkušenj v proizvodnji lesnih
sekancev. Ideja je bila posredovana proizvajalcem
sekalnikov in tovornjakov v presojo možnosti
izvedbe. Izvedbe sta se lotila proizvajalec sekalnikov Holzmatic in proizvajalec tovornjakov MAN,
ki sta potrdila izvedljivost idejnega načrta.
Z Uvedbo nove tehnološke rešitve so bile na
začetku težave v obratovanju, ki pa so jih nato
odpravili.
Inovacija se je pokazala za uspešno, saj je upravičila pričakovanja na področju kakovosti pa tudi
učinkovitosti proizvodnje ter mobilnosti stroja.

2.3 Igralci v inovacijskem procesu
Glavni igralci v inovacijskem procesu izdelave
sekalnika so bili na nivoju sodelovanja podjetje – podjetje oziroma podjetnik – podjetnik
znotraj poslovnega sektorja, vendar prostorsko
ločena tako, da si nista bila konkurenca. Drugi
nivo je bil na nivoju medsektorskega sodelovanja podjetje – podjetje, in sicer na eni strani kot
kupec in idejni vodja proizvoda na drugi strani
pa podjetje, ki proizvaja sekalnike. Glavni pretok
informacij in znanja se je prenašal med igralci,
ki so sodelovali v tem procesu. V tem procesu
so bile poleg glavnega vira informacij prisotne
tudi informacije, pridobljene na sejmih. Z vidika
procesne inovacije so bili igralci v inovacijskem
procesu tudi stranke podjetja, prodajalci in kupci
lesnih sekancev ter najemniki storitev proizvodnje
lesnih sekancev.

2.4 Pospeševalni in zaviralni dejavniki
Ključni dejavnik inovacije je bil podjeten in inovativen direktor podjetja. Prejšnje izkušnje in znanje
s področja proizvodnje in uporabe lesne biomase
so naslednji pospeševalni dejavnik. Finančna in
promocijska podpora države za uporabo obnovljivih virov energije se kot spodbujevalni dejavnik
v primeru pojavi dvakrat: prvič kot vpliv na
oblikovanje povpraševanja na trgu, drugič pa kot
GozdV 67 (2009) 9
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podpora investiciji v obliki subvencij. V našem
primeru je glavni pospeševalni dejavnik povečano
povpraševanje po lesni biomasi. Pospeševalna
dejavnika sta bila še konkurenca ter sodelovanje
s podjetnikom, ki ga je zanimala enaka rešitev
proizvodnega problema.
V podjetju niso zaznali pomembnejših zaviralnih dejavnikov v procesu uvedbe inovacije. V
fazi implementacije inovacije so nastale težave
z delovanjem stroja, ki pa so jih odpravili. Negativni dejavniki so bili tudi zavrnitev ideje s strani
drugih proizvajalcev kamionov in sekalnikov ter
zakonske omejitve o masi tovornjakov.

2.5 Učinki inovacije in perspektiva v
prihodnosti
Glavni izziv inovacije je bil odgovoriti na povečano
povpraševanje po lesnih sekancih in storitvah
predelave lesa v lesne sekance. Inovativna rešitev
uporabe sekalnika na tovornjaku se je izkazala
kot uspešna, ker so z njo povečali proizvodnjo v
podjetju in si zaradi mobilnosti razširili območje
opravljanja storitev izdelave lesnih sekancev.
Ugotovljeno je bilo, da je sekalnik na tovornjaku
primerjalno s prejšnjim sekalnikom učinkovitejši,
gospodarnejši ter ob izdelavi nasutega kubičnega
metra lesnih sekancev varčnejši (BEZOVNIK,
2007) Inovativno tehnološko rešitev pogona
sekalnika so nato prevzeli tudi drugi proizvajalci
sekalnikov. Podjetje pa je že pred novim izzivom,
saj sta glavna pospeševalna dejavnika, povečanje
povpraševanja in konkurenca, še vedno prisotna
na trgu. Cilj podjetja je nabava še zmogljivejšega
sekalnika na tovornjaku, s katerim bi lahko
zadovoljili povpraševanje ter tako ostali korak
pred konkurenco.

3

RAZPRAVA in ZAKLJUČKI

Obravnavani primer inovacije sodi med tehnološke
inovacije in nadaljnje med strojne inovacije, saj gre
za uvedbo nove strojne tehnologije v proizvodni
proces. Če obravnavani primer primerjamo s
predstavljenimi primeri inovacij v uvodu, spoznamo sorodnost na področju lesne biomase v
prvih treh primerih. Biomasni pionir iz Avstrije
je dokaj podoben v dejavnosti podjetja Biomasa,
GozdV 67 (2009) 9

d. o. o.. Drugi primer je po tehnološki inovaciji
sorodnejši z obravnavanim primerom, saj gre za
tehnologijo proizvodnje lesnih sekancev z glavno
razliko, da sta stroja za izdelavo sekancev različna,
da v primeru iz Slovaške podjetje ni sodelovalo
pri razvoju sekalnika in da podjetje prej ni imelo
izkušenj s proizvodnjo lesnih sekancev. Ravno v
tem je tudi tretji primer različen od našega primera sekalnika na tovornjaku. Četrti primer ni
neposredno povezan z lesnimi sekanci, soroden
pa je v tem, da gre tudi tu za uvedbo nove tehnologije z namenom povečanja produktivnosti
proizvodnje.
Vodilni igralci in gonilna sila projekta so
posamezniki. V obravnavanem primeru je bilo za
razliko od drugih primerov manj igralcev, ki bi
vplivali na inovacijski proces. Prejšnje znanje, ki
ga je imel inovator našega primera, je bilo tudi v
analizi INNOFORCE opredeljeno kot pomembnejši vir inovacijskega impulza. V Srednji Evropi
ima sodelovanje med podjetji majhen pomen za
nastanek novosti, v našem primeru pa je bilo
zelo pomembno sodelovanje med podjetji na
trgu strojev.
Posebej izpostavljenih zaviralnih dejavnikov
nismo odkrili. V preostalih opisanih primerih so
bili izpostavljeni naslednji: negotovost, povezana
z donosnostjo sistema daljinskega ogrevanja na
lesno biomaso, veliki začetni stroški v primeru iz
Slovaške, česar v podjetju Biomasa, d. o. o., niso
izpostavili, čeprav sta zelo sorodni investiciji. V
primer proizvodnje lesnih sekancev iz Slovenije
je kot dejavnik zaviranja izpostavljen nerazvit trg
z lesno biomaso, v primeru podjetja Biomasa,
d. o. o., pa je bilo veliko povpraševanje glavno
gonilo inovacije.
Pospeševalni dejavnik našega primera je bilo
povečano povpraševanje po lesnih sekancih, na
kar je vplivala država s podporo lesni biomasi
s subvencijami in promocijo ter podjetje, ki je
aktivno razvijalo trg z lesno biomaso. V drugih
primerih, razen v zadnjem primeru, potrebe po
povečanju produktivnosti proizvodnje niso bile
posebej izpostavljene.
Iz analize primera sekalnika za izdelavo
lesnih sekancev na tovornjaku, ki temelji na
vodenemu intervjuju, je bilo zaznati, da je
celoten proces potekal v prepričanju v uspeh
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inovacije tako v inovativni rešitvi pogona sekalnika kot v inovativni vključitvi takega sekalnika
v proizvodni proces podjetja. Nujnost rešitve
proizvodnega problema in zavzetost direktorja,
ki je hkrati postavil tudi koncept sekalnika, sta
bili gonilni sili projekta. Verjetno zato zaviralni
dejavniki niso bili tako vplivni in tudi drugi
spodbujevalni dejavniki, kot so finančne podpore, niso bili posebej izpostavljeni, čeprav
so bili dobrodošli. Uspešnost inovacije se je
potrdila z uporabo in podjetje razmišlja že o
novi investiciji v sekalnik za izdelavo lesnih
sekancev na tovornjaku.
Uspešna inovacija našega primera sodi med
82 % inovacij, ki se izkažejo kot zelo pozitivne
ali pozitivne za podjetje. Za podjetje je nevtralnih 15 % inovacijskih projektov, 3 % pa je za
podjetje negativnih (RAMETSTEINER et al.,
2005). Vzroke za visok odstotek zelo pozitivnih
in pozitivnih inovacij lahko iščemo med dobro
premišljenimi projekti, med trdno prepričanostjo
inovatorjev po uspehu projekta ter med zavzetostjo posameznikov - inovatorjev skozi celoten
inovacijski proces.
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Proizvodnja in raba lesne biomase v Sloveniji
Biomass Production and Use in Slovenia
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Izvleček:
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z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 5. Lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
V prispevku obravnavamo trenutno stanje na področju pridobivanja in rabe lesne biomase v Sloveniji. Obravnavana
je ocena proizvodnje najpomembnejših oblik lesnega goriva, in sicer polen, sekancev in lesnih pelet. Pri trenutni
rabi je ocenjena raba v gospodinjstvih, industriji in v energetiki.
Ključne besede: obnovljivi viri energije, lesna biomasa, proizvodnja lesnih goriv, raba lesne biomase
Abstract:
Krajnc, N., Piškur, M.: Biomass Production and Use in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
67/2009, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 5. Translated by the authors, proofreading
of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article deals with the state of the art of wood biomass production and use in Slovenia. Production of wood fuel,
wood chips and wood pellets are estimated. Current use of wood biomass is estimated for households, industry
and energy sector.
Key worlds: renewable sources of energy, wood biomass, wood biofuels production, wood biomass use.

1

Uvod

V okviru podnebno-energetskega paketa sta v
Direktivi o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov energije za Slovenijo opredeljena dva
cilja: 25-odstotni delež energije iz obnovljivih virov
v rabi končne energije do leta 2020 ter 10-odstotni
delež energije iz obnovljivih virov v rabi končne
energije v prometu do leta 2020. Cilj, 25-odstotni
delež energije iz obnovljivih virov energije (OVE),
bo izjemno zahteven. Delež OVE, ki vključuje
energijo iz neobnovljivih industrijskih odpadkov
in hidroenergijo, bo v končni porabi energije v
letu 2009 po napovedih Ministrstva za gospodarstvo dosegel 15,5 % (Zelena knjiga za nacionalni
energetski program Slovenije, 2009). Med OVE
prevladujeta lesna biomasa (53 %) in hidroenergija
(38 %). Največ OVE (59 %) se porabi v toplotne
namene, preostali del pa za proizvodnjo električne
energije. Biomasa se večinoma uporablja (95 %)
za pridobivanje toplote.
Na podlagi uradnih podatkov smo v zadnjih
letih (2004–2007) iz gozdov proizvedli okrog
900.000 m3 lesa na leto, ki je bil namenjen za
kurjavo. Pri tem je večina proizvodnje izhajala
GozdV 67 (2009) 9

iz zasebnih gozdov. Na podlagi analiz tokov prometa lesa in bilancah okroglega lesa v Sloveniji
(KRAJNC/PIŠKUR, 2006, PIŠKUR/KRAJNC,
2008) lahko zaključimo, da se okrog četrtina
okroglega lesa, ki izvira neposredno iz gozdov,
uporablja v energetske namene, vendar predvsem
za zadostitev potreb v gospodinjstvih.

2

Proizvodnja lesne biomase

Lesna biomasa zajema les, uporaben v energetske
namene. Med trdna lesna biogoriva uvrščamo
drva, sekance, lesne pelete in lesne brikete. Kakovost posameznih trdnih biogoriv je opredeljena
v tehnični specifikaciji EU (SIST-TS CEN/TS
14961:2005 Trdna biogoriva – Specifikacije goriv
in razredi).
Drva so najpogostejša, tradicionalna in najbolj
znana oblika lesnega goriva. Vendar so ocene
letne proizvodnje polen nekoliko pomanjkljive.
Po naših ocenah se za rabo v Sloveniji na leto
* dr. N. K. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana
** mag. M. P. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana
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Slika 1: Statistične regije in evidentirani sekalniki v Sloveniji

pripravi okrog 1.500.000 prostorninskih metrov
(prm) drv.
Obseg in značilnosti proizvodnje sekancev
smo ocenili na podlagi analize mehaniziranosti
proizvodnje polen in sekancev v Sloveniji, ki
smo jo izvedli na Gozdarskem inštitutu Slovenije
(GIS) leta 2008. Zajeli smo podatke o sekalnikih, cepilnih in rezalno-cepilnih strojih. Glede
na rezultate anketiranja lastnikov strojev lahko
zaključimo, da med evidentiranimi mobilnimi
sekalniki (skupaj 62) po številu prevladujejo srednji
sekalniki (zmogljivosti od 5 do 50 nasutimi m3/
uro), ki jih je po naših podatkih slabi dve tretjini.
Evidentiranih lahkih sekalnikov (zmogljivosti do
5 nasutih m3/uro) je 11 %. Ocenjujemo, da je v
Sloveniji njihovo dejansko število večje, vendar je
njihova proizvodnja zanemarljiva in so večinoma
namenjeni zadostitvi lastnih potreb. Največ
sekalnikov je v Osrednjeslovenski, Savinjski in
Gorenjski regiji (slika 1).
Po podatkih iz anketnih vprašalnikov je bila
leta 2007 pri anketiranih lastnikih sekalnikov
dejanska proizvodnja sekancev okoli 460.000
nasutih m3. Evidentirani mobilni sekalniki
400

kot vhodno surovino v prevladujočem deležu
uporabljajo lesne ostanke in odslužen les, manj
kot petina je okroglega lesa slabše kakovosti
(32.000 m3). Podobnosti o nadaljnjem prometu
sekancev nismo spremljali, glede na dosedanje
raziskave pa ocenjujemo, da sekance izvozijo,
uporabljajo za proizvodnjo energije in za
industrijsko predelavo v iverne in vlaknene
plošče.
Za popolnejšo analizo proizvodnje vseh sekancev v Sloveniji bi morali v analizo vključiti tudi
večje stacionarne sekalnike v lesni industriji in
na deponijah.
Med lesnimi gorivi lahko omenimo še proizvodnjo lesnih pelet, ki je v Sloveniji manj pomembna,
vendar ocenjujemo, da je letna proizvodnja pelet
okrog 50.000 t. Zaradi pomanjkljivih podatkov
je obseg proizvodnje briket neznan.

3

Ocena rabe lesnih goriv

Raba okroglega lesa v energetske namene je povezana skoraj izključno s porabo v gospodinjstvih za
ogrevanje stanovanjskih površin ter za segrevanje
GozdV 67 (2009) 9
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Slika 2: Drva so v
Sloveniji še vedno
najpogostejša oblika
lesnih goriv

sanitarne vode in kuhanje. Večji biomasni energetski sistemi (sistemi sočasne proizvodnje elektrike
in toplote, daljinski sistemi za ogrevanje naselij ter
sistemi za proizvodnjo procesne toplote v industriji)
uporabljajo kot gorivo predvsem lesne ostanke ter
delno in v omejenem obsegu odslužen les.
Z upoštevanjem ponderirane energetske vrednosti najpogosteje uporabljenih drevesnih vrst
GozdV 67 (2009) 9

(2.800 kWh/m3 – preračun gis) in upoštevanjem
podatkov o ogrevalnih površinah, kjer za ogrevanje uporabljajo les, se je leta 2002 po izračunih
Gozdarskega inštituta Slovenije za ogrevanje v
gospodinjstvih porabilo 1.110.000 m3 lesa. Večino
le-tega izvira iz gozdov, do 20 % celotne energetske rabe okroglega lesa je druga drevnina, ki jo
predstavljajo posek na zunajgozdnih površinah
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Slika 3: Termoelektrarne in toplarne postajajo večji uporabnik
lesne biomase

(površine v zaraščanju, drevje ob vodotokih,
sadovnjaki …), sečni ostanki, neetatna lesna masa
in odslužen les. V gospodinjstvih raba lesne biomase po letih niha glede na dolžino kurilne sezone
in najnižje zimske temperature. V gospodinjstvih
se je v zadnjih letih (2004–2007) po podatkih Statističnega urada RS le znatno povečala ocenjena
raba lesa za ogrevanje. V omenjenem obdobju je
bil ocenjeni delež gospodinjstev, ki za ogrevanje
uporabljajo les, okrog 40 %.
Po podatkih Statističnega urada RS (SURS),
Ministrstva za gospodarstvo in analize Goz402

darskega inštituta Slovenije je bila v obdobju
2004–2007 v večjih energetskih sistemih povprečna letna poraba lesne biomase nekaj več kot
340.000 t. Po uradnih podatkih SURS-a imamo v
Sloveniji osem javnih toplarn na lesno biomaso.
Povprečna poraba javnih kotlovnic v obdobju
od 2004 do 2007 je bila nekaj več kot 29.000
t. Po naših podatkih in ocenah so kot gorivo
uporabljali skoraj izključno lesne ostanke. V Sloveniji je bilo leta 2007 evidentiranih 115 večjih
energetskih sistemov v industriji. Predvidevamo,
da je večina teh sistemov v lesnopredelovalnih
GozdV 67 (2009) 9
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podjetjih. V teh sistemih se v zadnjih letih veča
letna poraba lesne biomase in je leta 2007 dosegla 280.000 ton. Povprečna raba lesnih ostankov
in odsluženega lesa za proizvodnjo elektrike
(v elektrarnah in CHP-jih) je bila obdobju od
2004 do 2007 okrog 50.000 ton. Leta 2008 sta
bila največja industrijska porabnika trdnih
lesnih goriv Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in
Termoelektrarna Trbovlje (TET), ki sta po naših
podatkih porabili več kot 160.000 ton trdnih
biogoriv, večinoma pelet in briket. Lani je na
trg s sekanci zelo vplivala tudi Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana (TE-TOL, d. o. o.), ki je v
jeseni 2008 prešla na sosežig lesnih sekancev in
premoga. Predvidena letna poraba sekancev naj
bi bila okrog 70.000 ton.

4

Zaključek

V letih od 2004 do 2008 se je raba lesa v energetske namene večala, vendar pa je nadaljnji razvoj
v veliki meri odvisen od gibanja cen fosilnih
goriv in gospodarskega razvoja. V prihodnosti
bo rabo lesa v energetske namene spodbujala
država z ukrepi, predvidenimi v: Zeleni knjigi za
Nacionalni energetski program Slovenije (2009),
Operativnem programu zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2012, Nacionalnem
strateškem načrtu razvoja podeželja 2007–2013,
s prenovljeno shemo spodbujanja soproizvodnje
toplote in električne energije z visokim izkoristkom
in proizvodnje električne energije iz obnovljivih
virov energije ter z operativnim programom
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013. Neposredni ukrepi za
spodbujanje rabe lesne biomase so predvsem:
nepovratna sredstva za nakup sodobne opreme
in strojev za pridobivanje in rabo lesne biomase,
ugodna posojila za nakup kotlov na lesno biomaso ter zagotovljena odkupna cena elektrike,
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proizvedene iz lesne biomase. Aktualni razpisi
so objavljeni na:
1. domači strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si),
kjer so objavljeni razpisi v okviru Programa
razvoja podeželja,
2. domači strani Ministrstva za okolje in prostor,
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (http://www.aure.si), kjer
so objavljeni razpisi za nepovratna sredstva za
nakup kotlov in izgradnjo mikrosistemov na
lesno biomaso,
3. domači strani Ekosklada Slovenski okoljski
javni sklad, (http://www.ekosklad.si/), kjer
so objavljeni razpisi za ugodna posojila ter
nepovratna sredstva za nakupe kotlov na lesno
biomaso.
Leta 2009 so bili odprti razpisi na vseh treh
omenjenih mestih.

5
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Varstvo gozdov pred požarom, mednarodni kolokvij
Preventivni požig
Jošt JAKŠA*
V času od 23. do 26. novembra 2008 sem se na
podlagi poziva Ministrstva za obrambo, Uprave
za zaščito in reševanje in v organizaciji Gasilske
zveze Slovenije udeležil mednarodnega kolokvija
Preventivni požigi, ki je bil v okviru dvostranskega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Francijo organiziran v Bastii na Korziki. Kolokvij
je vsebinsko nadaljevanje izobraževanja, ki je bilo
septembra 2008 namenjeno proti požarom, in je
opisano v reviji Gasilec, oktober 2008.
Korzika je otok v Sredozemskem morju, ki leži
južno od francoske obale in zahodno od Italije.
Stalno naseljenih prebivalcev je okoli 250.000,
površina pa znaša 8.682 km. Ocenjena dolžina
obale je 1000 km, Površje je pretežno gorato,
86 % otoka zavzema gorat svet, 14 % pa priobalne ravnice. Najvišji vrh je 2.710 m visok Monte
Cinto. Na otoku je več kot 70 vrhov, višjih od
2000 m. Povprečna višina otoka je 568 m. Večja

naselja so predvsem ob obali, notranjost otoka
pa je gorata in slabo poseljena. Kar 90 odstotkov
površine otoka je porasle z rastlinjem, ki je v
poletnih mesecih potencialna nevarnost za hitro
širitev požarov v naravi. Leta 2003 je na Korziki
pogorelo več kot 20.000 ha. Za primerjavo s Slovenijo, ki ima 20.000 km2, je bil leta 2003 obseg
gozdnih površin nekaj več kot 2.000 ha. Po letu
2003 se letni obseg požarov zmanjšuje, kar je med
drugim tudi posledica načrtnega dela in izvajanja
preventivnih ukrepov. Bistvo je v sodelovanju
vseh služb, in sicer gasilcev, gozdarjev, lokalnih
skupnosti, okoljskih služb in lokalnega prebivalstva. Leta 2006 so pripravili enoten Program
zaščite gozdov in naravnega okolja pred požari
za obdobje 2006–2012. Glavni cilji programa so:
* J. J., univ. dipl. inž. gozd, Višji gasilski častnik I. st.,
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
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ž

Graf 1: Število gozdnih požarov v Zgornji Korziki za obdobje 1994–2004
404

GozdV 67 (2009) 9

Gozdarstvo v času in prostoru
zmanjšanje števila in obsega gozdnih požarov
in drugih požarov v naravnem okolju, varovanje zavarovanih območji in varovalnih gozdov,
zaščita prebivalstva in premoženja ljudi. Program
predpisuje pripravo lokalnih programov, določa
celostno načrtovanje preventivnih ukrepov, ukrepe
v kmetijstvu. Eden od ukrepov za zmanjševanje
opožarjenih površin so tudi preventivni požigi,
ki so bili vodilna tema kolokvija.
Kolokvij je potekal v organizaciji Generalnega
sveta Haut-Corse (Zgornje Korzike), departmajske
Uprave za gasilstvo in pomoč. Kolokvija so se ude-

ležili predstavniki služb za gašenje in reševanje ter
gozdarjev s celotne Korzike, sredozemskega dela
Francije, Katalonije, Švice in Slovenije. Kolokvij je
bil razdeljen v dva dela. V ponedeljek, 24. novembra, so po svečanem odprtju, ki so se ga udeležili
zvezni poslanec in predsednik generalnega sveta
Haut-Corse g. Paul Giacobbi, prefekt in direktor
Civilne zaščite za Haut-Corse g. Hervé Bouchaert
in predsednik združenja županov Haut-Corse
g. Ange-Pierre Vivoni, predstavniki francoskih
služb, ki sodelujejo v varstvu pred požari v naravi
(gasilci, civilna zaščita in gozdarji), predstavili

ž
Graf 2: Delež časov vžiga požarov v naravnem okolju za Korziko
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Slika 1: Posledice gozdnih požarov

svoje izkušnje pri uporabi ognja – preventivnega
požiga, kot sodobnega orodja pri varstvu pred
požari v naravi.
Morda ne bo odveč pojasniti namen preventivnih požigov. V času, ko je požarna ogroženost
naravnega okolja najmanjša, se po skrbnem
načrtovanju in temeljiti pripravi v pisarni in na
terenu izvede preventivno požiganje predvidenega
prostora. Namen požiga je, da se v času majhne
požarne ogroženosti naravnega okolja in pod
stalnim nadzorom odstrani naravna goriva, ki
bi v primeru vžiga brez nadzora lahko pomenila
nevarnost za širjenje in intenziviranje požara.
Preventivno požiganje torej preprečuje kopičenje
goriva, ki bi nekoč ob morebitnem vžigu privedlo
do katastrofalnih posledic. Ne le ogroženost okolja,
že samo dejstvo, da so pri preventivnem požigu
gasilci navzoči od vžiga do pogasitve, je bistvena
razlika od dejstva, da pri požaru pridejo na kraj
intervencije od časa vžiga s časovno zakasnitvijo.
Pri načrtovanju preventivnega požiga si moramo
ogledati teren, kjer je treba izpolniti posebne
406

obrazce in na ortofotoposnetek vrisati površino,
predvideno za preventivni požig. Terenskemu
ogledu sledi kabinetna priprava. Pri terenskemu
in kabinetnem delu sodeluje pooblaščeni strokovnjak za uporabo kontroliranih požigov, ki je
lahko gasilec ali gozdar. Po kabinetni pripravi in
usklajevanju z lokalno skupnostjo je treba predpripraviti površine, ki se jih bo v tekočem letu
preventivno požgalo. Preventivno požiganje vodi
usposobljeni gasilec, ki ima ob sebi pooblaščenega
strokovnjaka za uporabo kontroliranih požigov,
izurjeno moštvo in dovolj vozil z ustrezno količino vode. Nekaj opreme in moštva je vedno v
rezervi, če bi slučajno preskočil ogenj in bi se
požar nekontrolirano širil. Najprej je treba očistiti
potencialno čelo preventivnega požiga, po potrebi
tudi z ognjem. Nato se, če so za to izpolnjeni
vsi pogoji, prižge ogenj. Ogenj se prižiga tako,
da se upošteva smer širjenja ognja, smer želene
širitve ognja in gibanje preostalih članov ekipe,
ki prižigajo ogenj. Širjenje ognja in vremenske
podatke je treba stalno nadzorovati. Po končanem
GozdV 67 (2009) 9
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Slika 2: Posledice gozdnih požarov

preventivnem požigu je treba dodobra pregledati
požarišče, pogasi morebitna mesta tlenja in po
potrebi postaviti požarno stražo.
Pri načrtovanju in izvedbi preventivnih požarov
moramo slediti zaporedju dogodkov:
NAČRT → KONTROLA → ODOBRITEV →
PRIPRAVA → KONTROLA → IZVEDBA →
KONTROLA → POROČILO
Pri dolgoročnem načrtovanju preventivnih
požarov je treba spoštovati tudi naslednja pravila:
– pripraviti je treba letne načrte in urnike;
– sodelovanje in usklajevanje med vsemi partnerji
mora biti sprotno in temeljito;
– treba je zagotoviti potrebna finančna sredstva;
– v procesu lahko sodelujejo le tisti, ki so za to
usposobljeni in so opravili trening;
– pri načrtovanju površin za požig se vedno
sodeluje z gozdarsko službo in pridobi njihovo
soglasje;
GozdV 67 (2009) 9

– sodelovati je treba z lastniki površin, kmeti in
pastirji na območju načrtovanega požiga;
– potrebno je soglasje naravovarstvenih ustanov in upravljavcev zavarovanih (zaščitenih)
površin;
– pred vsakim preventivnim požigom je treba
obvestiti javnost in medije.
Pri odločanju za preventivni požig sta predvsem dva tipa površin, ki jih bomo požgali: to je
visoki gozd z bujno pritalno vegetacijo (slika 1)
in s travinjem oz. grmovnicami porasla površina
(slika 2). Za vsak tip preventivnega požiga je potreben prilagojen pristop k načrtovanju in izvedbi.
Seveda se pri načrtovanju preventivnih požigov
srečujemo s težavami, ki so povezani z varstvom
in ohranjanjem narave. Čeprav se zavedamo, da
z omejeno škodo preprečujemo nastanek mnogo
večje škode, moramo upoštevati nekaj omejitev,
paziti na zavarovane in ogrožene živalske in
rastlinske vrste. Za ogenj so najbolj občutljive
ptice in mala divjad, predvsem v času poleganja
in vzreje mladičev. Zato se pri načrtovanju pre407
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ventivnih požigov izogibamo času, ko je za ptice
ali malo divjad (poljski zajec) čas reprodukcije.
Seveda se pri tem srečujemo tudi z odporom
fundamentalnih naravovarstvenih organizacij, kar
je treba reševati v procesu pridobivanja mnenj
in verifikaciji odločitve prek služb lokalne samouprave in državnih služb.
Pri dan je bil poseben poudarek namenjen
predstavitvi praktičnih in raziskovalnih izkušenj,
ki jih imajo na področju preventivnih požarov
Korzičani, korziški gasilci in šola za gasilce iz
Garda. Če na kratko strnemo predstavitve prvega
dne, so vsi predavatelji poudarili, da morajo biti
za uporabo ognja, kontroliranega preventivnega
požiga, izpolnjeni minimalno naslednji pogoji:
– zakonske osnove, ki dovoljujejo uporabo
preventivnega požiga in ognja za protipožar
in predpožar, ki sta vsebinsko podobno nadaljevaje preventivnih požigov;
– načrtovanje preventivnih požarov se načrtuje
celostno, za daljše obdobje in v sodelovanju
gasilcev, gozdarske službe in lokalne skupnosti;
– načrtovanje preventivnega požiga lahko opravi
le posebej za to usposobljen in izšolan kader,
ki je lahko gasilec ali gozdar. Usposobljenost
je priznana na nacionalni ravni;
– načrtovanje preventivnih požigov mora potekati
v tesnem sodelovanju in s soglasjem lokalne
skupnosti (župana) in ob trajnem in intenzivnem ozaveščanju javnosti ter lastnikov gozdov
in drugih negozdnih parcel, ki so lahko predmet preventivnega požiga;
– za uspešno delo je potrebno dobro sodelovanje
z lastniki gozdov in zemljišč, ki jih bodo preventivno požgali;
– za načrtovanje je potrebno: dobra kabinetna
priprava, predpriprava na terenu ter previdna
izvedba ob za to primernih vremenskih razmerah (le v določenem delu leta, ko je najmanjša
požarna ogroženost naravnega okolja);
– ob izvajanju preventivnih požarov morajo biti
dela opravljena pred začetkom požarne sezone,
to je do začetka poletja;
– strokovnjaki za uporabo kontroliranih požigov
(preventivni požig, predpožar in protipožar)
se morajo stalno izobraževati; teoretično in na
praktičnem usposabljanju. Zelo pomembna je
408

–
–
–
–

izmenjava izkušenj, ki jih različni strokovnjaki
(pooblaščenci) pridobivajo v različnih okoljih in
pri različnih nalogah. Po opravljenem usposabljanju se morajo strokovnjaki za podaljševanje
licence udeleževati obnovitvenih tečajev vsakih
pet let;
za uporabo oz. izvajanje protipožarov je odgovoren vodja izvajanja požiga – intervencije;
za izvedbo mora biti moštvo dobro izurjeno,
teoretično poučeno, v dobrem psihofizičnem
stanju in opremljeno s primerno opremo;
vsaka ekipa, ki izvaja preventivni požig, mora
biti opremljena z opremo za spremljanje vremena (veter, temperatura, zračna vlaga);
pomembno je poznati in upoštevati (spoštovati)
hierarhijo odločanja in vodenja.

Izvedba preventivnega požiga je hkrati najboljši
mogoči trening gasilskega moštva in celotne
ekipe. Resnične razmere, ki se ustvarijo med
preventivnim požigom, omogočajo, da moštvo
deluje enako kot v intervenciji. Moštvo se sreča z
ognjem, vročino, gibati se mora v dimu, spoznava
lastnosti posameznih vrst goriva, opazuje zakonitosti širjenja ognja, spoznava posameznikovo
reakcijo na nevarnost in obremenitve, vadi v
uporabi radijskih zvez in gasilne tehnike, pridobiva
in preizkuša telesno vzdržljivost. Če preventivni
požar uporabljamo tudi za vroči trening gasilskih
enot, kar je optimalna kombinacija izvedbe preventivnega požiga, je po informacijah francoskih
gasilcev cena za 1 hektar površine od 130 € do 150
€, v kar pa je všteto zgolj nadomestilo za gasilce
v času treninga (usposabljanja), ki ga v Franciji
plačujejo prostovoljnim gasilcem.
Svoje izkušnje na področju preventivnih požigov so prikazali tudi gasilci iz Katalonije (Španija),
ki so se leta 2003 začeli usposabljati za preventivne
požare ob pomoči francoskih kolegov. Sedaj
preventivne požare izvajajo tudi sami in njihove
izkušnje so enako pozitivne kot francoskih kolegov. Gosta, ki sva prihajala iz Slovenije in Švice,
sva predstavila področje in problematiko varstva
pred požari v naravi in ukrepanje ob požaru v
najinih državah, in sicer vsak s po 20-minutno
predstavitvijo.
Predstavljen je bil tudi evropski raziskovalni
projekt Paradox, v katerem sodeluje 35 partnerjev
iz 16 držav, med njimi tudi s Slovenije (GozdarGozdV 67 (2009) 9
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ski inštitut Slovenije). Paradox temelji na štirih
predpostavkah:
– iz sredozemskega prostora požari ne bodo
izginili;
– ogenj je lahko orodje za gospodarjenje s prostorom;
– problem je nalaganje goriv v naravi;
– določiti je treba lestvico tveganja.
Paradox poudarja pomen razvijanja orodij za
simulacijo požarov, evidenco gorljive snovi (goriv),
pospešuje prenos znanja, evaluacijo politik varstva pred požarom v naravnem okolju in pomen
stalnega izobraževanja strokovnjakov.
Drugi dan kolokvija je bil namenjen delavnici
na temo preventivnih požigov, kjer so udeleženci
v vodeni razpravi povedali svoje izkušnje, mnenja,
predloge in zadržke, ki se povezujejo z uporabo
preventivnega požiga kot učinkovitega orodja za
zmanjševanje tveganja požarov v naravi. Večina
razpravljavcev je poudarila pozitivne izkušnje,
ki pa so plod več kot 20-letnega načrtnega dela.
Poseben poudarek je bil na sodelovanju z lokalno
skupnostjo in urbanističnim urejanjem okolja ter
pozidavo v požarno ogroženem naravnem okolju.
Na koncu so nam prikazali opremo in orodje za
gašenje in požiganje v naravnem okolju, ki je
v rabi v Franciji in Kataloniji. Kot zelo ugoden
dobavitelj, ki ima tudi kakovostno opremo je bilo
s strani organizatorjev in katalonskih gasilcev
predstavljeno podjetje Vallfirest. Kolokvij se je
zaključil z zavezo o nadaljnjem sodelovanju in
izmenjavi izkušenj.
Preden bomo v Sloveniji začeli z načrtovanjem
kontroliranih požarov kot orodjem za preventivno dejavnost (preventivni požig) in orodjem
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na intervenciji (proti požar, pred požar), bomo
morali ustrezno popraviti predpise, izšolati
vodilni in operativni kader in zagotoviti medresorsko sodelovanje gasilcev, gozdarjev, lokalnih
skupnosti, lastnikov površin in naravovarstvenih
organizacij. Če ne bodo zagotovljena in izpolnjena vsa izhodišča, se uporaba kontroliranih
požarov lahko obrne sama proti sebi in tistim,
ki jo načrtujejo in izvajajo. Za začetek gasilci
poenotimo terminologijo na področju načrtovanih požarov, tako da bomo vsi govorili isti
jezik in razumeli enak pomen besed. Hkrati se
moramo zavedati, da je preventivno požiganje
le droben segment celotne preventivne dejavnosti, ki nikakor ne more nadomestiti drugih
ukrepov, njihovo redno izvajanje in načrtovanje.
Lahko je le nadgradnja preostalih preventivnih
ukrepov in v pravi kombinaciji zagotavlja večji
skupni učinek.
Za konec še dve zanimivosti, ki sta povezani
s Korziko. Ajaccio je rojstni kraj francoskega
generala in cesarja Napoleona Bonaparta (*
15. avgust 1769, Ajaccio, Korzika, Francija, † 5.
maj 1821, Sveta Helena), ki se je rodil v korziški
plemiški družini. Slovencem je Korzika ostala
žal v tragičnem spominu zaradi letalske nesreče
douglasa DC-9, v kateri je 1. decembra 1981
izgubilo življenje vseh 173 slovenskih turistov
in sedem članov posadke, ki so se z Inex-Adrio
Avioprometom peljali na počitnice. Leta 2008 je
bila odmevna in uspešna akcija Uprave za zaščito
in reševanje, s katero so območje nesreče očistili
ostankov. V pogovoru z domačini je bila omenjena akcija prepoznana kot zelo pozitivna in je
pripomogla k prepoznavnosti Slovenije.
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Ljubljanska cesta 19, Bled
Tel: 04/575 00 00, faks: 04/574 35 54
e-pošta: ggbled@ggbled.si

7. Državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije
Bled, 11. in 12. 9. 2009
Gozdno gospodarstvo Bled je 11. in 12. septembra 2009 na Bledu pod Ribensko goro organiziralo
7. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije.
Tekmovanja so sicer vsaki dve leti, a tokratno
je bilo leto prej zaradi možnosti pravočasne
priprave slovenske ekipe na svetovno prvenstvo
prihodnje leto.
Tekmovanja se je udeležilo petnajst domačih
ekip in dve tuji (Italija in Hrvaška), skupaj 68
tekmovalcev. Pomerili so se v vseh klasičnih tekmovalnih disciplinah, in sicer prvi dan: menjava
verige in letve, kombiniran rez ter zasek in
podžagovanje; drugi dan so se zvrstili: precizen
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rez, kleščenje in izbirna netočkovana disciplina
podiranje na balon.
Zmagali so seveda najboljši, odločali pa so
milimetri in sekunde, združeni v izkušnje, ki so
prevladale nad mladostno zagnanostjo in veliko
željo po uspehu. Najboljši med najboljšimi je tako
postal Robert Čuk – Gozd Ljubljana (1.610 točk),
pred Dominom Kresetom – GG Novo mesto (1.597
točk), ki se po letošnjem prvenstvu tekmovalno
upokojuje, in Boštjanom Pavšičem – SGG Tolmin
(1.571 točk).
Med ekipami je bila sicer absolutno najboljša
ekipa Italije z zelo majhnim naskokom (6.211 točk)
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pred Gozd Ljubljana, prvouvrščeno v državnem
prvenstvu (6.169 točk), GG Novo mesto (6.122
točk) in pred GG Brežice (6.018 točk).
Dvodnevno tekmovanje, uvedeno prvič na teh
prvenstvih, je imelo svoj namen v ustvarjenju
podobnih razmer, kot so na svetovnem prvenstvu (večdnevno tekmovanje) ter v druženju
poklicnih sekačev, ki si le redko privoščijo
zabavo, še redkeje je ta gozdarska. Po večinskem mnenju nastopajočih, spremljevalcev in
vodstva tekmovanja sta oba razloga za podaljšanje tekmovanja opravičila nekoliko povečane
stroške tekmovanja zaradi bivanja in prehrane.
Pravo veselje je bilo gledati sproščeno večerno
zabavno tekmovalno vzdušje pri prerezovanju
okroglice z amerikanko, kjer se je zopet pokazala povezanost znanja z izkušnjami (prekaljeni
Franc Kermavnar je dosegel tri najboljše čase z
različnimi partnerji).
Pokazalo se je še nekaj: na zadnjih treh tekmovanjih se je število prejemnikov točk nad
GozdV 67 (2009) 9

1.500 zelo povečalo in tako razširilo število
morebitnih kandidatov za prva mesta. Slovenija
se tudi povsem enakovredno meri s tujimi
izbranimi državnimi ali tovarniškimi profesionalnimi ekipami. Vodstveni kader najboljših
ekip ugotavlja, da so njihovi glavni tekmovalci
tudi najboljši pri delu v gozdu. Njihov trening in
delo običajno potegneta s sabo posnemovalce,
ki si prizadevajo za podobno učinkovitost in
natančnost. S tem je naložba v treninge ter
opremo opravičena. Pa še nekaj se je pokazalo:
brez resne profesionalne opreme (mot. žaga,
meči, verige) si ni mogoče zagotoviti preboja
med slovenske sekaške zvezde. Milimetri in
sekunde so se namreč zelo »skrčili« in ena
sama napaka postavi tekmovalca na mesta od
deset naprej!
Vidimo se na naslednjem tekmovanju v Slovenj
Gradcu leta 2011!
Za GG Bled:
Franc Pogačnik
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Flora der Gehölze

Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung

Flora lesnatih rastlin

Določevanje, lastnosti in uporaba
Andreas Roloff, Andreas Bärtels, 2008, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 3., dopolnjena izdaja, 855
strani, 2400 risb, v nemščini, cena 29,90 €.
Robert BRUS1
Leta 1996 je izšla prva izdaja knjige A. Roloffa
in A. Bärtelsa z naslovom Gehölze (Lesnate rastline), v kateri sta avtorja prvič predstavila svoj v
marsičem izviren, na več načinov uporaben in za
uporabnika prijazen določevalni ključ za lesnate
rastline. Ključ, v katerega sta vključila praktično vse
domače in tuje vrste lesnatih rastlin, ki uspevajo
v srednji Evropi, je bil odlično sprejet v velikem
delu Evrope, še zlasti pa v nemško govorečih deželah. V Sloveniji določevalnega ključa, s pomočjo
katerega bi bilo mogoče določati tuje lesnate vrste
razen nekaj res najosnovnejših, ki so vključene v
Malo floro Slovenije, nimamo. Zato omenjeno
prvo izdajo ključa že vse od izida uporabljamo
kot študijski pripomoček na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF v Ljubljani pri
več predmetih, ki obravnavajo lesnate rastline,
poleg tega pa se je dobro izkazal kot zanesljiv in
uporaben določevalni ključ pri terenskem delu,
še zlasti v urbanem okolju.
Pred kratkim je pri pri založbi Ulmer izšla že
tretja, dopolnjena izdaja dela, tokrat z nekoliko
spremenjenim naslovom Flora der Gehölze, Flora
lesnatih rastlin. V primerjavi s prvo izdajo je njen
obseg (ob komajda opaznem zmanjšanju formata
na 20,6 × 14 cm, trda vezava) s 694 narastel na
855 strani. Obseg obravnavanih taksonov se ni
bistveno povečal, v tretji izdaji je natančno predstavljenih nekaj nad 2000 vrst, če pa upoštevamo
še okrasne sorte, je v ključu skupaj obdelanih
okrog 4000 različnih taksonov. Število risb pa
je s 1900 v prvi naraslo na 2400 v zadnji izdaji.
Natančnejša primerjava obeh del pokaže, da je
več slik tudi dopolnjenih in delno ali povsem
spremenjenih, kar je še izboljšalo njihovo uporabnost pri prepoznavanju vrst. Ena od novosti
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nove izdaje v primerjavi s prvo je tudi zimski
določevalni ključ.
Prvi avtor, prof. dr. Andreas Roloff, je predstojnik Inštituta za gozdno botaniko in zoologijo in
direktor Botaničnega vrta v Tharandtu, ki sta del
Tehniške univerze v Dresdenu v Nemčiji. Do leta
1993 je bil direktor Gozdno-botaničnega inštituta
1
doc. dr. R.B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Večna pot 83, 1000
Ljubljana.
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in vrta v Göttingenu, raziskovalno pa se ukvarja
predvsem z morfologijo razvoja krošnje pri bukvi.
Je tudi eden od urednikov obsežne dendrološke
monografije Enzyklopäedie der Holzgewächse
(Schütt et al. 1995–2009). Soavtor ključa dipl.
inž. Andreas Bärtels je bil do svoje upokojitve leta
1993 tehnični vodja Gozdno-botaničnega vrta v
Göttingenu, znan je tudi kot soavtor več strokovnih
in poljudnih del s področja dendrologije.
V uvodnih poglavjih ključa avtorja bralca
opremita z najosnovnejšim znanjem in napotki,
ki so potrebni za uporabo ključa. Poglavje 1 vsebuje nekaj kratkih nasvetov za uporabo ključa
in razlage uporabljenih okrajšav, v poglavju 2 so
strnjeno razložena osnovna pravila nomenklature
in sistematike in predstavljene so v ključu uporabljene sistematske kategorije. V poglavju 3 so
s pomočjo kratkih opisov ter nazornih in jasnih
risb opredeljeni pri opisovanju rastlin in v ključih
uporabljeni morfološki znaki vseh vegetativnih in
generativnih organov. Poglavje 4 je namenjeno
splošnim napotkom za uporabo posameznih
drevesnih in grmovnih vrst v različnih ekoloških
razmerah. V tem delu je med drugim predstavljen
šifrant, s pomočjo katerega je mogoče uporabljati
štirimestno kodo, zapisano pri opisu vsake vrste.
S pomočjo kode je mogoče za vsako vrsto orientacijsko ugotoviti primerno življenjsko okolje,
talne potrebe, podnebne razmere in pričakovano
velikost. V poglavju 5 so na kratko naštete v Nemčiji
ogrožene in zavarovane lesnate rastline.
Osrednji in daleč najobsežnejši del knjige je
poglavje 6, ki vsebuje določevalni ključ in opise
vrst. Prvi, t. i. skupinski ključ, uporabnika najprej
napoti na eno od skupin (listavci, bambusi, iglavci).
Vsak posamezen ključ je sestavljen dihotomno,
posebnosti v primerjavi z večino drugih, klasičnih, ali, če hočete znanstvenih ključev (na primer
Gehölzflora - Fitschen 2006, Exkursionsflora von
Österreich - Adler et al. 1994, Mala flora Slovenije
- Martinčič et al. 2007), pa je več. Prvič, besedilo
v ključu je pri posameznih točkah zelo kratko
in omejeno na opis res samo najpomembnejših
razlikovalnih znakov, zato je napredovanje hitro.
Drugič, določevanje poteka samo s pomočjo listov
ter delno poganjkov in popkov, ki so, kot pravita
avtorja, ves čas vegetacije na rastlini, zaradi česar
določevanje ni omejeno samo na čas cvetenja ali
samo na odrasle rastline. In tretjič, znotraj vsake
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od prvih treh skupin neznano vrsto s pomočjo
ključa razmeroma hitro določimo ne do družine,
ampak kar do rodu. Rodovi so v nadaljevanju
razporejeni in predstavljeni po abecednem redu
in ne po sistemu, za določitev vrste v rodu pa
uporabimo enostaven dihotomni ključ, ki spet
upošteva predvsem liste. Posebnost ključa je tudi,
da so skopi opisi iz posameznih točk dopolnjeni z
ločenim, natančnim opisom vsake vrste posebej,
ki obsega opis habitusa, listov, cvetov, plodov,
razširjenosti, pogostnosti uporabe in ekoloških
lastnosti; povsod so naštete in kratko opisane tudi
najpomembnejše sorte. Tudi opisi vrst (te so predstavljene z latinskimi imeni, nemška so navedena
samo v seznamu na koncu knjige) znotraj rodu
so razporejeni po abecedne redu. Rešitev je zelo
praktična in omogoča, da želeno vrsto najdemo
res hitro, brez zamudnega dodatnega iskanja po
kazalu, ki ga knjiga nima, uporabnik pa tega še
opazi ne. Celo iskanje vrst v rodovih, ki so v knjigi
številčno močno zastopani, na primer Rhododendron (65 vrst), Salix (57 vrst), Clematis (50 vrst ali
skupin), Cotoneaster (43 vrst) in Quercus (35 vrst),
je lahko in hitro. Pri določanju vrste so v veliko
pomoč tudi risbe. Pri prav vsaki vrsti je na izvirni
risbi namreč predstavljenih nekaj podrobnosti,
največkrat gre za list in njegov povečan izsek,
včasih je dodan še poganjek, ki opozarjajo na
najbolj ključne morfološke znake, pomembne za
prepoznavanje. Vsaka risba je izdelana na osnovi
večjega števila sveže nabranih primerkov, kar po
besedah avtorjev zagotavlja, da je na slikah zajete
in upoštevane čimveč naravne variabilnosti vsake
vrste.Uporabniku z nekaj osnovnega botaničnega
znanja, ki želi določiti vrsto v okviru že znanega
rodu, slike pogosto omogočajo hitro, in kot navadno pokaže poznejša preverba s pomočjo pravega
ključa ali opisa, tudi pravilno določitev vrste.
V zadnjem poglavju je kot novost v primerjavi
s prvo izdajo (prvič je bil predstavljen že v drugi
izdaji) predstavljen ključ za določanje listopadnih
vrst v zimskem času. Ključ je bil izdelan posebej
za to delo (avtor ključa in risb je Bernd Schulz),
zgrajen je enostavno in opremljen je z risbami
pomembnih podrobnosti, največkrat brstov.
Zimski ključ je mogoče uporabljati samostojno
oziroma ločeno od drugih ključev, uporaben pa je
tudi kot pomoč v primeru, ko določitev s pomočjo
listov ni mogoča ali je nezanesljiva.
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Seveda pa ima ključ tudi nekaj omejitev. Kot
opozarjata avtorja, določitev vrste samo s pomočjo
vegetativnih znakov (listov, poganjkov, brstov) ni
vedno mogoča; v takšnih primerih je včasih za
pomoč navedena tudi lastnost cvetov ali plodov
ali pa je bralec opozorjen na omejitve in si lahko
pomaga še z drugimi ključi. Kratka besedila v
dihotomnem ključu sem že uvodoma pohvalil,
v nekaterih primerih pa bi si uporabnik za bolj
suvereno odločanje vendarle želel izčrpnejše in
natančnejše opise pomembnih značilnosti. Po
drugi strani pa je res, da to pomanjkljivost pogosto
lahko nadoknadimo ali preverimo s pomočjo
opisa in risbe. V notranjosti Sloveniji je ključ
izjemno uporaben, saj z njim večinoma stremo
tudi najtrše orehe, v sredozemskem svetu pa nas,
razumljivo, včasih vendarle pusti na cedilu. Lahko
se namreč zgodi, da naletimo na vrsto in rod, ki
ju v ključu ni. Glede na geografski prostor, ki ga
ključ pokriva, namreč srednjo Evropo, bi bilo
pričakovati, da bo v ključu izpuščenih večina
eu- in submediteranskih vrst, ki v srednji Evropi
niso prezimno trdne. Vendar se zdi, da pri izbiri
vrst avtorja nista bila povsem dosledna. V ključu
na primer najdemo vrste, kot so navadni bodčec
(Paliurus spina-christi), vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens), rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus), lovor (Laurus nobilis), navadni
koprivovec (Celtis australis) in širokolistna zelenika
(Phillyrea latifolia), manjkajo pa vrste kot terebint
(Pistacia terebinthus), mirta (Myrtus communis),
jagodičnica (Arbutus unedo), bela metlina (Osyris

alba) ali oleander (Nerium oleander). In nenazadnje: dejstvo, da je ključ v nemščini, bi težko šteli
med resne omejitve, saj ga je mogoče brez težav
uporabljati že s srednješolsko nemščino.
Zaključim lahko, da je Flora der Gehölze je več
kot samo odličen in uporaben določevalni ključ. Je
tudi eden najpopolnejših pregledov avtohtone in
alohtone dendroflore v srednji Evropi, z opisnim
in slikovnim delom pa je celo neke vrste enciklopedija lesnatih rastlin tega območja. Nedvomno
bo nadvse uporaben kot preprost pripomoček
za določevanje lesnatih vrst in kultivarjev, kar še
zlasti velja za urbano okolje, kjer poleg domačih
vrst praviloma najdemo še večje število redkih
in včasih težko določljivih tujih lesnatih vrst.
Za tovrstno uporabo, in to še zlasti velja za delo
na terenu, je ključ Flora der Gehölze morda
najuporabnejše orodje, kar jih je na razpolago v
srednji Evropi.
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Inventarizacija gozdov 1946 in 1947
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete je v zbirki Viri za zgodovino
gozda in gozdarstva na Slovenskem izdal knjigo
Inventarizacija gozdov 1946 in 1947.
Čeprav je bilo o inventarizaciji napisanega
že precej (Pipan: Urejanje gozdov v obdobju
1945–1954. Gozdarski vestnik, 1955, str. 281–287;
Svetličič: Gozdni fondi Slovenije. Gozdarski
vestnik, 1955, str. 271–281; Perko: Trpeli so naši
gozdovi – Slovenski gozd in gozdarstvo v prvem
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desetletju po drugi svetovni vojni. Založništvo
Jutro, Ljubljana, 2005; Perko: Gozdnogospodarsko
načrtovanje v Sloveniji po drugi svetovni vojni.
Gozdarski vestnik, 2005, str. 336–344;.), smo tokrat
prvič dobili celoto: od zakonskih osnov, elaborat o
ekonomski razdelitvi Slovenije na gozdnogospodarska območja z njihovo predstavitvijo (bilo jih
je sedemnajst: Tolminsko, Triglavsko, Kranjsko,
Ljubljansko, Postojnsko, Ribniško, Kočevsko,
Dolenjsko, Posavsko, Savinjsko, Gornjegrajsko,
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Gozdnatost po Gozdno gospodarskih področjih leta 1947

Zaloge lesa po debelini leta 1947.

Koroško, Pohorsko, Dravinjsko, Dravsko, Prekmursko in Kraško).
Temu sledijo potek in metode dela. V smislu
navodil, ki so zahtevala, da se inventarizacija
GozdV 67 (2009) 9

čimprej dovrši, je največji del gozdov okularno
ocenjen: sodelovalo je pri teh delih okrog 18 gozdarskih strokovnjakov, od katerih vsaki je dobil
določen teren, za katerega je bil zadolžen, da
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ugotovi taksacijske elemente. Vendar je največji
del tega posla opravilo 7 gozdarskih strokovnjakov,
uslužbencev odseka za taksacijo pri ministrstvu,
medtem ko so ostali strokovnjaki le od časa do
časa sodelovali.
V elaboratu so podatki o vrsti vzgoje, lesna
zaloga in njena struktura ter prirastek.
Sledijo elaborati o letni porabi drv za kurjavo,
o letni porabi tehničnega lesa, elaborat o potrebnih lesnih surovinah in elaborat o izkoriščanju
postranskih gozdnih pridelkov.
Tem poglavjem sledijo: dvajsetletni perspektivni načrt, program ureditvenih del, program
izkoriščanja glavnih in postranskih gozdnih
pridelkov in perspektivni program dislokacije
lesne industrije.
Delo ni suhoparno, saj najdemo v delu poučne in
jasne razlage o vzrokih za takratno stanje gozdov,

hkrati pa nam nudi vpogled v duha tistega časa,
torej v splošne ekonomske in politične razmere, je
v uvodu publikacije zapisal odgovorni urednik
prof. dr. Andrej Bončina.
Posebno vrednost imajo številne priloge: karte
in preglednice, ki nudijo zanimive podatke o stanju
gozdov, gospodarjenju z gozdovi in rabi lesa ter
drugih gozdnih proizvodov.
Z natisom so obogateni viri za zgodovino
gozda in gozdarstva na Slovenskem. Čeprav je
od takrat minilo šele šest desetletij, je to dejanje
pomenilo velik premik ravnanja z gozdovi v Sloveniji, s katerim se še vedno lahko postavljamo
pred svetom.
Zanimivo delo bi sodilo v knjižnico vsakega
gozdarja.
Mag. Franc PERKO
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Uvodnik
Gozdarstvo je ekologija, ekonomija in tehnologija
Velika večina naših gozdov je večnamenskih. Gozdovi so naše naravno bogastvo z večnamensko vlogo,
zato je z njimi treba gospodariti po meri narave in trajnosti. Gozdovi kot obnovljivo naravno bogastvo
lahko ob pravilnem gospodarjenju in rabi trajno opravljajo vse svoje funkcije: ekološke, socialne in
proizvodne. Torej vse, tudi proizvodne, kjer je daleč najpomembnejša lesnoproizvodna funkcija.
Prav zato je za gozdarstvo kot stroko pomembno znanje ekologije, ekonomije in tehnologije. Vse
tri dejavnosti morajo poznati vsi, ki delujejo v gozdovih. Vse naštete dejavnosti so nepogrešljivi del
gozdarstva. Biti pa morajo med seboj usklajene, povezane, optimirane. Ni ekologije brez ekonomije
in tehnologije, če želimo, da gozdovi opravljajo tudi lesnoproizvodno funkcijo.
Ko se malo povrnemo v razvoj tehnologije pridobivanja lesa (izkoriščanja gozdov), spoznamo, kako
je najprej sekiro zamenjala ročna žaga. V začetku šestdesetih let dvajsetega stoletja je mukotrpno ročno
delo olajšala in povečala učinkovitost enoročna motorna žaga. Olajšala je delo, povečala učinkovitost, prinesla pa tudi neželene posledice, poklicne bolezni. »Revolucija« v gozd in javnost ni prinesla
kakšnih večjih odporov in pomislekov. Čas teče v še vedno nevarno, naporno, zdravju škodljivo in
premalo ekonomično delo pri sečnji, v odprti družbi prostega pretoka kapitala in dela vstopajo stroji za
sečnjo. Pri tem pa se srečujemo z odpori, strahovi, upravičenimi pa tudi navideznimi, neupravičenimi.
Konkurirati moramo na prostoru, kjer je neomejen pretok kapitala, ljudi. Novim in učinkovitejšim
tehnologijam se ne moremo upreti. S primernimi stroji, usposobljenostjo, primerno organizacijo in
pripravo delovišč (od gojitvenega, sečno-spravilnega načrtovanja, izbire drevja za posek naprej …) je
mogoče tudi pri tem poiskati težišče med ekologijo, ekonomijo in tehnologijo. To moramo storiti, saj
smo odprta družba, ki mora konkurirati na odprtem trgu. Iskati moramo optimum med ekologijo,
ekonomijo in tehnologijo. Na to smo obsojeni, pred tem ne moremo bežati, niti ne smemo.
Če se povrnemo slabega pol stoletja nazaj, v čas, ko smo iz gozdov še ves les spravili z živino, ko
so se furmani ves dan trudili po gozdovih za konji ali voli, pripenjali les, s cepinom živini pomagali
premagovati ovire na poti iz gozda do kamionske ceste. Po celodnevnem delu pa so morali najprej
poskrbeti za živali, šele potem so bili na vrsti sami. Zjutraj je kar nekaj ur trajala tudi priprava
»stroja«, preden so lahko z živino odšli na delovišče. Pa so prišli stroji, traktorji, olajšali težaško delo
furmanov in nastala sta vik in krik. Za traktorje, posebno še, ko se je začelo spravljati les od panja
do kamionske ceste, je bilo treba zgraditi vlake, stare marsikje niso bile primerne za delo s traktorji,
povečati je bilo treba tudi njihovo gostoto. Ročno delo pri gradnji vlak je bilo naporno, na kraškem
svetu se je porabilo ogromno eksploziva, drobci kamenja so leteli okrog in poškodovali drevje levo in
desno od vlake. Pa so prišli stroji, buldožerji, »zverine« v naše gozdove, da so olajšali delo in povečali
učinkovitost. Spet odpori, konflikti v gozdarskih vrstah, zgražanje javnosti. Pa smo tudi to prešli,
s primerno pripravo dela in organizacijo ter usposobljenostjo strojnikov smo velik del slovenskih
gozdov odprli z vlakami. Z medsebojno povezanim gojitvenim in sečno-spravilnim načrtovanjem
smo lahko uspešno povezali ekologijo, ekonomijo in tehnologijo. Proti vlakam usmerjeno posekano
drevje je zmanjšalo škodo pri spravilu lesa. Konji, ki so po brezpotjih vlačili les iz gozdov, so na
koreničniku poškodovali veliko dreves, celotni gozdni prostor je bil takrat njihovo delovišče, pa iz
tega nismo delali kakšnih posebnih težav. Izmučena in prepotena konj in furman sta se pač mnogo
bolj skladala z našim idealističnim pogledom na gozd, kot pa stroj, čeprav je olajšal težaško gozdno
delo in povečal učinkovitost gospodarjenja z gozdovi.
Pri vseh uvajanjih novosti pa ne bi smeli pozabiti na gozdnega delavca, na tistega, ki ima pravi odnos
do gozda, na katerega, kot kaže, v novih časih prepogosto pozabljamo, pa se nam to lahko maščuje.
Mag. Franc PERKO
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Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja
v severozahodni Sloveniji

Development of Wild Game Populations and their Habitat in the Northwest of
Slovenia
Iztok KOREN*
Izvleček:
Koren, I.: Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji. Gozdarski vestnik,
67/2009, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit.84. Prevod avtor, lektoriranje angleškega
besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Delo obravnava razvoj populacij divjadi v obdobjih od 1951 do 1960 in od 1994 do 2003 v Tolminskem
gozdnogospodarskem območju na severozahodu Slovenije. Po vrstni sestavi divjadi si obdobji nista podobni, po
prisotnosti posameznih vrst pa sta si obdobji podobni ali različni. Med obdobjema so se rabe prostora spremenile,
zmanjšal se je delež kmetijskih površin in povečal delež gozda. Sprememba rab prostora vpliva na številčnost in
prostorsko porazdelitev populacij divjadi.
Ključne besede: divjad, populacija, raba prostora, Slovenija
Abstract:
Koren, I.: Development of Wild Game Populations and their Habitat in the Northwest of Slovenia. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 67/2009, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit.
quot. 84. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian
text Marjetka Šivic.
The work explores the development of wild game populations in the periods 1951-1960 and 1994-2003 in the Tolmin
forest management area in the North-west of Slovenia. The two periods are not similar with regard to the species
composition of the game. The two periods are similar or dissimilar according to the presence of specific wild game
species. Between the two periods the uses of space changed a lot, the proportion of farmland was reduced while
the proportion of forest increased. The change of use of space has a great impact on the number and distribution
of wild game populations.
Key words: wild game, population, land cover composition, Slovenia

1
1

UVOD

INTRODUCTION

Dandanes lov ni več eksistenčna nuja, temveč
je predvsem sredstvo in način, kako ohranjati
prvinski stik z naravo in v njej doživljati ter podoživljati veličastje boja z naravo in svojo slabostjo
(Perat, 1983). Dandanes ima lov tudi konkretne
naloge, in sicer s posegi v populacije prostoživečih
divjih živali ustvarjati in ohranjati ravnovesje v
naravi, še posebno v primeru odsotnosti višjih
trofičnih struktur: mesojedov. V Sloveniji je od
druge svetovne vojne naprej lovstvo zelo dobro
organizirana dejavnost. Že od nekdaj je lovstvo
naravovarstveno usmerjeno in tesno povezano
z gozdarstvom in kmetijstvom in odvisno od
sonaravnosti pridobivanja lesa in pridelovanja
GozdV 67 (2009) 10

hrane (Papež in sod., 1997). Poleg skrbi za same
živalske vrste pa je lovstvo vedno namenjalo
veliko pozornosti tudi skrbnemu beleženju vsega,
kar se je dogajalo v povezavi z divjimi živalmi in
lovstvom kot dejavnostjo, zlasti glede odstrela in
izgub. Statistiko odstrela in analize na njeni podlagi najdemo zabeleženo v številnih publikacijah
in letnih poročilih. Lovska zveza Gorica, ki je v
povojnih časih združevala lovišča na severnem
Primorskem, je redno izdajala takšna poročila.
Letna poročila so se imenovala Organizacijska
lovskogospodarska poročila za leto, npr., 1963
do 1964 ali 1959 do 1960 (Organizacijsko lovskogospodarsko …, 1964, 1960), izdelovali pa so
*

mag. I. K., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Tolmin
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tudi širše preglede gospodarjenja za daljše časovno obdobje. Takšna je, npr., publikacija Razni
lovskogospodarski statistični podatki lovišč in
lovskih družin Lovske zveze Gorica za obdobje
let 1951/52 do 1966/67 iz leta 1968 (Razni lovskogospodarski statistični …, 1968). Glede na statistiko odstrela so posamezni lovski strokovnjaki,
znan je, npr., Vitomir Mikuletič, univ. dipl. inž.
gozd., že v zgodnejših povojnih letih izdelovali
zanimive, nemalokrat zelo kritične komentarje o
gospodarjenju s posameznimi živalskimi vrstami.
V letih se je vodenje lovske statistike izboljševalo,
zelo razširilo, statistika se vodi tudi v elektronski
obliki. Nekdanje beleženje izločitev1 se je zdaj
razširilo na monitoring, s katerim zaznavamo
številne ekološke spremembe. Zato je monitoring
tudi temelj odzivnega upravljanja s populacijami
prostoživečih divjih živali (Adamič in Jerina,
2006). Nekdanje, lahko bi mu rekli ljubiteljsko
zbiranje podatkov o izločitvah živali je zdaj
uzakonjeno (Zakon o divjadi …, 2004). Podatki
monitoringa velikih lovnih vrst in velikih zveri
se zbirajo v Osrednjem slovenskem registru. V
vzdrževanje registra, voditi se je začel leta 2004,
so vključene vse organizacije, v okviru katerih v
Sloveniji poteka lov na prostoživeče divje živali
(Adamič in Jerina, 2006).

2
2

NAMEN NALOGE

AIM OF THE STUDY

Na Zavodu za gozdove, OE Tolmin, smo od ustanovitve zavoda (1995) naprej v okviru Oddelka
za gozdne živali in lovstvo začeli sistematično
spremljati in proučevati številne prostoživeče živalske vrste. Posebna pozornost je bila namenjena
določevanju populacijskih območij, predvsem za
lov in na vpliv na okolje pomembnih vrst velike
divjadi ter območij velikih zveri. Vzpostavljeni
so bili monitoringi nekaterih vrst ptic in velikih
zveri, narejene so bile številne analize dinamike
razvoja populacij divjadi, dinamike številčnosti
in struktur. V nalogi smo strnili kar največ tega
znanja v celovit prikaz razvoja populacij divjadi
na severozahodnem delu Slovenije. Primerjalno,
1

V prispevku uporabljamo izraz izločitve kot skupen
izraz za odstrel in izgube divjadi. V lovskem načrtovanju
se v ta namen uporablja izraz odvzem, ki pomeni enako
kot izločitev.
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v dveh obdobjih od povojnih do današnjih dni,
smo prikazali razvoj in prostorsko porazdelitev
nekaterih populacij, predvsem lovnih vrst divjadi.
Ugotoviti smo želeli, kako in zakaj so se populacije
divjadi med obdobjema spreminjale ter ali sta si
obdobji po prisotnosti vrst podobni. Zanimal nas
je tudi trend razvoja številčnosti posameznih vrst.
Nadalje smo v nalogi želeli predstaviti in primerjati
rabe prostora v proučevanih obdobjih in njihov
vpliv na populacije divjadi.

3
3

OBMOČJE IN OBDOBJE
RAZISKOVANJA

RESEARCH AREA AND PERIOD

Območje proučevanja zajema Tolminsko gozdnogospodarsko območje (GGO), ki obsega 42
lovišč (slika 1). Na severu GGO smo z območja
proučevanja izločili lovišče Triglav, in to predvsem zaradi dejstva, da v Tolminsko GGO spada
le del tega lovišča. Na južni strani GGO pa smo
območje proučevanja povečali za dve lovišči, ki
površinsko spadata že v sosednje GGO Sežana.
V območje sta lovišči vključeni predvsem zaradi
celovitosti obravnave. Skupna površina proučevanega območja znaša 215.184,45 ha. Površina
območja proučevanja je v dveh primerjalnih
desetletnih obdobjih različna: v prvem obsega
207.023,95 ha, v drugem pa 215.184,45 ha. Razlika 8.151,50 ha izhaja iz dejstva, da so se po
letu 1960 površine nekaterih lovišč na severnem
delu območja povečale, ustanovljeno je bilo tudi
novo lovišče, zdaj LPN Prodi - Razor. Dejansko
so nastale spremembe površine lovišč še pri
nekaterih drugih loviščih, vendar so bile te spremembe manjše. Površine lovišč za drugo obdobje so povzete po novem katastru lovišč iz leta
2004 (Odlok o loviščih v RS …, 2004). V prvem
obdobju območje proučevanja obsega 41 lovišč, v
drugem, zaradi novoustanovljenega lovišča Prodi
- Razor, pa 42 lovišč.
Vrste divjadi smo časovno raziskovali v dveh
desetletnih obdobjih, in sicer od 1951 do 1960
ter od 1994 do 2003. Za desetletno obdobje smo
se odločili, ker je to zaokroženo obdobje in ker
imamo za omenjeni obdobji dovolj kakovostnih
podatkov za načrtovane analize. Prvo obdobje od
leta 1951 do 1960 smo izbrali, ker so za to obdobje na voljo najstarejši podatki, ki so primerljivi
GozdV 67 (2009) 10

Koren, I.: Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji

Slika 1: Območje raziskovanja, meja GGO Tolmin in lega lovišč
Figure 1: The research area, the FEA Tolmin line and location of hunting areas

z drugim obdobjem. Hkrati je v začetku tega
obdobja leta 1950 začel veljati nov lovski zakon
(Zakon o lovu, 1949), ki je poenotil gospodarjenje
z divjadjo za to desetletno obdobje. Vzroki, zakaj
GozdV 67 (2009) 10

je bilo izbrano drugo obdobje, od 1994 do 2003,
so predvsem naslednji:
– leta 1993 je začela veljati Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uredba o zava421
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rovanju …, 1993), po kateri so postale nekatere
ptice in velike zveri nelovne oziroma pogojno
lovne in niso več obravnavane kot divjad;
– leta 1994 je bil ustanovljen Zavod za gozdove
Slovenije, ki je prevzel nekatere naloge pri načrtovanju upravljanja s populacijami divjadi;
– leta 1993 je bil sprejet Zakon o gozdovih (Zakon
o gozdovih, 1993), ki opredeljuje lovsko načrtovanje kot del gospodarjenja in načrtovanja
z gozdovi;
– po letu 1994 so se začeli izvajati enotni pregledi
izločene jelenjadi in pridobivati kakovostnejši
podatki predvsem o starosti jelenjadi;
– leta 2004 je bil sprejet nov lovski zakon (Zakon
o divjadi …, 2004), s katerim so bila opredeljena
nova lovsko upravljavska območja (Odlok o
lovsko upravljavskih …, 2004), ki se prostorsko ne pokrivajo več z našim proučevanim
območjem;
– po letu 2004 so bila na novo določena lovišča
(Odlok o loviščih v RS …, 2004), v proučevanem območju sta se dve lovišči združili v eno,
kontinuiteta lovišč je prekinjena.
Časovna razlika 43 let med proučevanima
obdobjema zagotavlja tudi dovolj velik kontrast
med analiziranimi podatki.

4
4

METODE DELA

WORKING METHODS

4.1 Rekonstrukcija populacijskih
parametrov glede na podatke
izločitev
4.1 Reconstruction of population
parameters based on elimination data
Za analizo kazalnikov populacij divjadi, kot sta
relativna številčnost in prostorska porazdeljenost,
smo uporabili metodo rekonstrukcije populacijskih parametrov glede na podatke izločitev divjadi.
Metoda je dejansko monitoring – spremljanje in
beleženje vseh razpoložljivih podatkov o populacijah glede na odstrel in izgube lovnih vrst
divjadi (Adamič in Jerina, 2006). Adamič (1974)
ugotavlja, da so edini zanesljivi podatki, na katere
se moremo pri zgodovinskih rekonstrukcijah gibanja populacij divjadi opirati, podatki o odstrelu.
Sklepanje o gibanju populacij divjadi glede na
odstrela je upravičeno, saj je višina odstrela v
422

korelacijski odvisnosti s številčnim stanjem divjadi
(Adamič, 1974). Z merljivimi kazalniki izločitev
lahko sklepamo na stanje populacije (Simonič,
1982; Vončina in Koren, 1986; Koren, 1997a,
1997b; Hafner, 2002; Marolt, 2004). Če so izločitve slučajnostni vzorec, zakonitosti tega vzorca
veljajo tudi za celotno populacijo (Štrumbelj in
Kotar, 1974). Pri metodi izločitev se srečujemo
s tremi vrstami napak, in sicer: (1) slučajnostjo,
(2) časovnim zamikom in (3) načrtom ukrepanja
(Koren, 1997a, 1997b).
Odstrel kot kazalnik stanja populacije uporabljajo tudi nekateri tuji raziskovalci (Mysterud
in sod., 2001a, 2001b; Neet, 1995; Mazzoni della
Stella in sod., 1995; Debernardi in sod., 1995;
Durio in sod., 1995; Martinoli in sod., 1997). Kar
nekaj raziskovalcev je vgradilo podatke o odstrelu
v matematične modele, na podlagi katerih proučujejo razvoj populacij divjih živali in ocenjujejo
tudi njihovo številčnost (Neet, 1995; Boitani
in sod., 1995; Badia in sod., 1991). Na podlagi
odstrela ugotovljeno stanje populacij divjih živali
je pogosto tudi temelj za njihovo upravljanje,
česar pa nekateri avtorji ne zagovarjajo; na primer
Sodeikat in sod. (2005) pri gospodarjenju z divjimi
prašiči v Nemčiji.
Podatke za prvo proučevano obdobje od 1951
do 1960 smo črpali iz publikacije Razni lovskogospodarski statistični podatki lovišč in lovskih
družin Lovske zveze Gorica za obdobje od 1951/52
do 1966/67 (Razni lovskogospodarski statistični
…, 1968). To so najstarejši dostopni podatki o
izločitvah divjadi v proučevanem območju. Za
drugo obdobje od 1994 do 2003 pa smo uporabili
podatke o izločitvah divjadi, ki se računalniško
vodijo s pomočjo programa Xlov (datoteka lov_
ev.dbf) na Zavodu za gozdove Slovenije. Temeljna
prostorska enota raziskovanja je lovišče.

4.2 Analiza rabe prostora
4.2 Analysis of land cover composition
Temelj za določitev rabe prostora za prvo proučevano obdobje od 1951 do 1960 je Gozdni
kataster območja Julijske Benečije in Zadra provinca Gorica (Catastro Forestale Compartimento
..., 1940). Kataster iz leta 1940 poleg gozdov prikazuje tudi nekatere druge rabe prostora. Zaradi
družbenoekonomskih razmer v desetletju po
GozdV 67 (2009) 10

Koren, I.: Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji

izdaji katastra, predvsem druge svetovne vojne
in povojnega časa, se raba prostora zelo verjetno
ni bistveno spremenila tudi v našem prvem proučevanem obdobju. Površine rab prostora znotraj
posameznih lovišč smo določili po izvirni metodi.
Metoda temelji na tabelarnem delu Katastra, na
primerjavi površin katastrskih občin, na presekih
površin in interpolaciji. Za prvo proučevano
obdobje smo določili devet rab prostora.
Raba prostora za drugo proučevano obdobje od 1994 do 2003 je povzeta po Pravilniku
o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o
dejanski rabi prostora (Pravilnik o vsebini …,
2004). Podatki o dejanski rabi prostora so podatki
o dejanski rabi zemljišč in podrobnejši podatki o
dejanski rabi prostora. Rabo prostora po loviščih
smo določili z digitalnimi preseki površin lovišč
in rab prostora. Za drugo proučevano obdobje
smo podatke združili v skupine in določili petnajst rab prostora.

Med obdobjema neposredno rabe prostora
niso primerljive, saj so za vsako obdobje opredeljene drugače, kar je posledica metodologije
določanje rabe za posamezno obdobje. Ne glede
na to pa je mogoče posamezne rabe združiti in
jih med obdobjema neposredno primerjati. Med
obdobjema je tako mogoče primerjati štiri sklope
rab prostora (preglednica 1).

5 		REZULTATI
5

RESULTS

5.1 Primerjava vrst divjadi v dveh
časovnih obdobjih
5.1 Comparison of wildlife game in two
time periods
Lovne vrste divjadi se v dveh primerjalnih obdobjih razlikujejo (preglednica 2). V obeh obdobjih
so lovili trinajst vrst divjadi, mednje spadajo:
srna (Capreolus capreolus), navadni jelen (Cervus

Preglednica 1: Primerjava različno poimenovanih vrst rab prostora za leti 1940 in 2000
Table 1: Comparison of differently named space usage types for the years 1940 and 2000

Raba

Kmetijsko

Zaraščeno

Gozd

Neproduktivno

GozdV 67 (2009) 10

Raba 1940

6

kmetijske površine

18
20
10
15
22
34
43

zaraščeno
pašniki z drevjem
iglavci čisti
iglavci mešani
listavci čisti
listavci mešani
iglavci in listavci

4

neproduktivne pov.

Raba 2000
1100
1211
1221
1222
1230
1310
1322
1410
1500

njive in vrtovi
vinogradi
intenzivni sadovnjaki
ekstenzivni sadovnjaki
oljčni nasadi
intenzivni travniki
ekstenzivni travniki
zemljišča v zaraščanju
obvodna zarast

2000

gozd

3000
7000
6000
5000

pozidana zemljišča
voda
odprta zemljišča
suha odprta zem.s.p.r.

4220

zamočvirjena zemljišča
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elaphus), gams (Rupicapra rupicapra), prašič (Sus
scrofa), lisica (Vulpes vulpes), jazbec (Meles meles),
divja mačka (Felis silvestris), kuna belica (Martes
foina), zajec (Lepus europaeus), fazan (Phasianus
colchicus), poljska jerebica (Perdix perdix), raca
(Anas platyrhynchos) in šoja (Garrulus glandarius).
V prvem obdobju so sedem vrst lovili, v drugem
jih pa niso več; mednje spadajo: dihur (Mustela
putorius), gozdne kure – divji petelin (Tetrao
urogallus), ruševec (Lyrurus tetrix), gozdni jereb
(Tetrastes bonasia) in kotorna (Alectoris graeca)
– ter golobi (Columbidae) in ujede: sokoli (Falconinae), kragulji (Accipiter), kanje (Buteo) in orli
(Aquila). Podobno število, šest vrst divjadi so lovili
v drugem obdobju, v prvem pa ne; mednje spadajo
velike zveri: medved (Ursus arctos), volk (Canis
lupus) in ris (Lynx lynx) ter kozorog (Capra ibex),
muflon (Ovis amon musimon) in svizec (Marmota
marmota). Kuna zlatica (Martes martes), sraka
(Pica pica) in siva vrana (Corvus corone cornax) so
bile verjetno lovne tudi v prvem obdobju, vendar
so jih prikazovali skupaj z nekaterimi drugimi
vrstami (npr. kune skupaj).
Podobnost dveh obdobij glede prisotnosti vrst
divjadi smo proučili s pomočjo metode asociacije.

Skupno asociacijo za 26 vrst (preglednica 1) smo
preskusili s pomočjo Schluterjevega simultanega
testa značilnosti asociacij prek razmerja varianc
(Kotar, 2004).
VR
V
R =

2

ST
= 0,6680 ; W = N • VR = 17,37
2
σT

(1)

ST2 = varianca v celotnem številu vrst
σT2 = skupna varianca v obdobjih za pojavljanje
vrst divjadi v obdobju
N = število vrst divjadi (26)

Proučevani obdobji glede pojavljanja lovnih
vrst divjadi ne izkazujeta asociacije. Neznačilna
skupna asociacija kaže, da je v drugem obdobju
prisotnost vrst divjadi različna od prvega obdobja.
Asociacijo med dvema obdobjema smo proučili
tudi po vrstah divjadi, in sicer samo za vrste,
ki so bile lovne v obeh proučevanih obdobjih,
torej za enajst vrst divjadi (preglednica 3). Divjo
mačko in poljsko jerebico smo izpustili, čeprav
sta bili vrsti lovni v obeh obdobjih, saj se izločitve
v drugem obdobju nanašajo le na nekaj izgub.
Asociacija je izračunana glede na binarne podatke
(0 ni prisoten, 1 prisoten) o prisotnosti vrst za
posamezno lovišče po obdobjih. Primerjali smo

Preglednica 2: Primerjava lovnih vrst divjadi v dveh obdobjih (0 ni prisotna, 1 prisotna)
Table 2: Comparison of game species composition in the two periods (0 absent, 1 present)

Divjad
srna
jelen
gams
divji prašič
lisica
jazbec
divja mačka
kuna belica
poljski zajec
fazan
jerebica
raca mlakarica
šoja
dihur
divji petelin

Obdobje
1951–1960 1994–2003
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

Divjad
ruševec
gozdni jereb
kotorna
golob
ujeda
kozorog
muflon
medved
volk
ris
svizec
kuna zlatica*
sraka**
siva vrana**

Obdobje
1951–1960 1994–2003
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1

* Kune zlatice v prvem obdobju niso prikazovali posebej, najverjetneje so jo beležili kot kuno belico.
** V prvem obdobju so srako in sivo vrano najverjetneje beležili pod šojo.
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Preglednica 3: Statistika asociacije dveh obdobij po vrstah divjadi
Table 3: Association statistics of the two periods by game species

Divjad

χ2

srna
jelen
gams
divji prašič
lisica
jazbec
kuna belica
poljski zajec
fazan
raca mlakarica
šoja

0,509713
2,795455
0,802174

20,73914
0,375833

41 lovišč, brez lovišča Prodi - Razor, ki v prvem
obdobju še ni obstajalo. Asociacija je izračunana
prek testne statistike:
χ2 = ∑

(f–f ')2
f '			

2)

f = število lovišč s prisotnostjo ali odsotnostjo vrste
v dveh obdobjih
f ' = pričakovano število lovišč s prisotnostjo ali
odsotnostjo vrste v dveh obdobjih

Srna, lisica in kuna so bile v obeh obdobjih
prisotne v vseh loviščih, zato obdobji za te vrste
izkazujeta popolno asociacijo. Skoraj popolna
asociacija velja tudi za jazbeca, poljskega zajca
in šojo, saj v drugem obdobju v kombinaciji z
neprisotnostjo v prvem obdobju ni prisotnosti teh
vrst. Asociacijo smo tako testirali le za navadnega
jelena, gamsa, divjega prašiča, navadnega fazana
in raco mlakarico. Od omenjenih vrst izkazujeta
proučevani obdobji značilno in visoko asociacijo le
pri fazanu. V loviščih je bil fazan podobno porazdeljen v obeh proučevanih obdobjih. Jelen, gams,
prašič in raca so vrste, ki so bile prisotne v obeh
obdobjih, vendar so bile v dveh obdobjih različno
prostorsko porazdeljene po loviščih.
Zanimal nas je tudi trend oziroma dinamika
številčnosti populacij divjadi med proučevanima
obdobjema. Razlike med sredinami, izločitve divjadi – letno poprečje na lovišče, smo testirali po
ustreznih predhodnih analizah z analizo variance
(Snedecor in Cochran, 1971).
GozdV 67 (2009) 10

p
popolna A
> 0,05
> 0,05
> 0,05
popolna A
popolna A
popolna A
popolna A
< 0,001
> 0,05
popolna A

Ochiai indeks
1,0000

1,0000
0,9877
1,0000
0,9877
0,8581
0,9753

Yij = μj + εij			

(3)

Yij = število izločene divjadi v i-tem lovišču
(i = 1,…,n) v j-tem obdobju (j = 1,2)
μj = srednja število izločene divjadi v j-tem
obdobju (j = 1,2)
εij = odstopanje v i-tem lovišču (i = 1,…,n)
v j-tem obdobju (j = 1,2)

Vrste divjadi, pri katerih beležimo značilno
zmanjšanje številčnosti populacije, so jazbec,
zajec in šoja. Daleč najbolj se je zmanjšala številčnost poljskega zajca, najmanj jazbeca. Med
obdobjema se številčnost lisic in fazana ni značilno spremenila. Vse druge vrste divjadi so se
številčno značilno povečale. Največje povečanje
populacijske številčnosti z indeksom, večjim od
3.000, beležimo pri jelenjadi, divjem prašiču in
raci mlakarici. S podobnim indeksom 900 sta se
povečali številčnosti populacij srnjadi in gamsa.
Povečanje številčnosti kun beležimo z najmanjšim
indeksom (preglednica 4).

5.2 Raba prostora in vpliv na populacije
divjadi
5.2 Impacts of land cover composition on
wild game population
V prvem obdobju, od 1951 do 1960, največjo rabo
prostora zavzemajo kmetijske površine, 41 %,
podoben skupen delež, 40 %, odpade na gozdne
površine, poraščene z mešanimi iglavci, čistimi
listavci in mešanico iglavcev in listavcev. Preostali
deleži rab prostora v tem obdobju so manjši od
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Preglednica 4: Primerjava povprečnih letnih izločitev divjadi na lovišče po vrstah in obdobjih
Table 4: Comparison of the average annual wild game culling in hunting areas and periods

Divjad
srna
jelen
gams
prašič
lisica
jazbec
kuna
zajec
fazan
raca
šoja

Sredina
51–60
94–03
19,742
179,070
0,055
3,757
3,177
28,521
1,275
39,163
29,484
34,865
10,060
5,032
3,215
7,873
243,438
14,020
53,823
25,087
0,088
6,403
141,044
36,381

s.e.
51-60
7,476
0,503
3,717
5,460
2,752
0,970
1,081
28,263
13,737
1,253
17,887

10 %. V drugem proučevanem obdobju, od 1994
do 2003, med rabami prostora prevladuje gozd, 67
%, sledijo ekstenzivni travniki, ki skupaj z gozdom
zavzemajo več kot 80 % površine območja.
Med dvema proučevanima obdobjema se
raba tal razlikuje. Delež kmetijskih površin se je
zmanjšal za 20 %, dočim se je delež gozda, nasprotno, povečal za enak delež. Deleža zaraščenih in
neproduktivnih površin se med proučevanima
obdobjema le malo razlikujeta (preglednica 5).
Ker predpostavljamo, da na dinamiko populacij
divjadi vpliva tudi raba prostora, smo naredili
primerjavo številčnosti divjadi, prilagojene sredine – letno povprečje na lovišče, med dvema
obdobjema ob predpostavki, da se raba prostora
ne bi spremenila. Uporabili smo metodo enosmerne analize kovariance s štirimi kovariatami
ki predstavljajo primerljive rabe prostora v dveh
proučevanih obdobjih (Snedecor in Cochran,
1971).
Yij = µj + β1 (X1ij – X1..) + β2 (X2ij – X2..) +
β3 (X3ij – X1..) + β2 (X4ij – X2..) +εij

(4)

94-03
7,387
0,497
3,672
5,395
2,719
0,959
1,068
27,925
13,573
1,238
17,673

F

p

Indeks

229,825
27,421
23,531
24,363
1,934
13,588
9,391
33,341
2,214
12,844
17,325

0,000
0,000
0,000
0,000
0,168
0,000
0,003
0,000
0,141
0,001
0,000

907,1
6.806,2
897,7
3.071,6
118,3
50,0
244,9
5,8
46,6
7.250,6
25,8

Yij = število izločene divjadi v i-tem lovišču
(i = 1,…,n) v j-tem obdobju (j = 1,2)
μj = srednja število izločene divjadi v j-tem obdobju
(j = 1,2)
β = regresijski koeficient
X1ij = površina kmetijskih zemljišč v i-tem lovišču
(i = 1,…,n) v j-tem obdobju (j = 1,2)
X2ij = površina zaraščenih zemljišč v i-tem lovišču
(i = 1,…,n) v j-tem obdobju (j = 1,2)
X3ij = površina gozda v i-tem lovišču (i = 1,…,n)
v j-tem obdobju (j = 1,2)
X4ij = površina neproduktivnih zemljišč v i-tem
lovišču (i = 1,…,n) v j-tem obdobju (j = 1,2)
εij = odstopanje v i-tem lovišču
(i = 1,…,n) v j-tem obdobju (j = 1,2)

Sprememba deleža kmetijskih površin vpliva
na številčnost skoraj vseh vrst divjadi, izjemi sta
divji prašič in raca mlakarica. Sprememba deleža
gozda najbolj vpliva na številčnost srnjadi, jelenjadi in gamsa, manj na lisico in fazana. Čeprav
se delež zaraščenih in neproduktivnih površin
med obdobjema ni značilno spremenil, obe rabi
značilno vplivata na številčnost nekaterih vrst.
Delež neproduktivnih površin najbolj vpliva na
številčnost gamsa (preglednica 6). Ob predpo-

Preglednica 5: Primerjava primerljivih rab prostora za leti 1940 in 2000 (ha)
Table 5: Comparison of comparable uses of space for the years 1940 and 2000 (ha)

Obdobje
1940
2000
1940
2000
razlika
426

Enota
ha
ha
%
%
%

Kmetijsko
85.585,40
45.083,22
41,34
20,95
-20,39

Zaraščeno
4.658,30
3.764,82
2,25
1,75
-0,50

Gozd
100.409,32
146.983,65
48,50
68,31
19,81

Neproduktivno
16.379,92
19.352,76
7,91
8,99
1,08

Skupaj
207.032,95
215.184,45
100,00
100,00
0,00
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Preglednica 6: Primerjava števila izločene divjadi po obdobjih ob kontroli vplivov rabe prostora
Table 6: Comparison of game bags by periods while controlling the land cover composition impacts

Divjad
srna
jelen
gams
prašič
lisica
jazbec
kuna
zajec
fazan
raca
šoja

Prilagojena sredina
1940
87,962
6,391
74,982
-12,031
115,946
42,518
7,822
812,666
80,659
-3,849
470,598

2000

s.e.
1940

2000

F

888,037 44,403 43,723 128,810
13,571
3,167 3,118 2,040
97,160 15,615 15,376 0,800
194,673 31,732 31,246 16,835
191,505 15,577 15,338 9,335
29,018
5,502 5,418 2,389
44,935
5,594 5,508 17,465
217,112 109,362 107,688 11,766
245,476 62,647 61,688 2,746
31,805
5,896 5,806 14,506
322,321 79,108 77,898 1,394

stavki, da se med proučevanima obdobjema raba
prostora ne bi spreminjala, se med obdobjema ne
bi spremenila tudi številčnost jelenjadi, gamsa,
jazbeca, fazana in šoje. Številčnost srnjadi, divjega
prašiča, lisic, kun in rac mlakaric bi se povečala,
poljskega zajca pa zmanjšala (preglednica 6).

6
6

RAZPRAVA

DISCUSSION

6.1 Primerjava vrst divjadi v dveh
časovnih obdobjih
6.1 Comparison of wildlife game in two
time periods
Razlike med prisotnostjo živalskih vrst v izločitvah
v dveh proučevanih obdobjih so posledica stanja
v naravi pa tudi lovske in naravovarstvene zakonodaje, naseljevanja novih vrst (muflon, kozorog,
svizec) ter umetnega vlaganja v naravo (jerebica,
fazan). Lovska zakonodaja opredeljuje, katere vrste
živali so lovne. V prvem proučevanem obdobju
je veljal lovski zakon iz leta 1949 (Zakon o lovu,
1949), v drugem proučevanem obdobju pa lovski
zakon iz leta 1976 (Zakon o varstvu …, 1976). Oba
lovska zakona med drugim tudi opredeljujeta,
katere so vrste divjadi, torej tudi predmet lova.
V zakonu iz leta 1949 je pri veliki divjadi pri t. i.
dlakarjih 7 vrst in pri perjadi tudi 7 vrst. Pri mali
divjadi zakon pozna 14 vrst dlakarjev in 29 vrst pri
perjadi. Leto po izidu zakona je izšel Pravilnik za
izvajanje zakona o lovu (Pravilnik za izvajanje …,
GozdV 67 (2009) 10

p
0,000
0,157
0,374
0,000
0,003
0,126
0,000
0,001
0,102
0,000
0,241

Kovariate (F, p)
kmetijsko zaraščeno
5,992*
7,780**
21,992***
0,492
27,211***
6,444*
11,509**
7,584**
22,740***
2,667
21,080***

0,997
1,968
6,876*
3,520
4,650*
0,957
1,580
3,404
6,815*
0,142
7,808*

neproduk.
22,281*** 4,434*
20,839*** 0,916
30,727*** 93,706***
0,010
4,279*
5,745*
0,016
2,687
1,031
0,031
0,028
3,711
0,002
8,977*
1,410
0,012
0,194
2,250
0,468
gozd

1950), ki zakon dopolnjuje s spiskom prostoživečih živali, ki veljajo za divjad. Med sesalci našteje
21 vrst in med ptiči 110 vrst. Zakon iz leta 1976
opredeljuje kot divjad prostoživeče divje živali, ki
so bile, ki so ali ki lahko postanejo predmet lovstva.
Med sesalci tako našteje 29 vrst in med ptiči 97
vrst. Med zakonoma je relativno največja razlika
v številu vrst divjadi pri sesalcih. V zakonu iz leta
1949 je samo hrček (Cricetus cricetus) vrsta, ki ga
ni v zakonu iz leta 1976. Nasprotno je v zakonu
iz leta 1976 navedenih kot divjad kar devet novih
vrst sesalcev: muflon, damjak (Dama dama), jelen
axis (Axis axis), ris, šakal (Canis aureus), mink
(Mustela vison), pižmovka (Ondatra zibethica),
svizec in polh (Glis glis). Trinajst vrst divjadi
(srna, jelen, gams, prašič, lisica, jazbec, divja
mačka, kune, zajec, fazan, jerebica, raca in šoja)
opredeljujeta kot lovne oba omenjena zakona.
Te vrste divjadi so lovili tudi v obeh proučevanih
obdobjih. Divja mačka in jerebica sicer ne spadata
najbolj v to skupino, ker so v drugem obdobju
izločitve vezane predvsem na nekaj izgub pri
mački in na nekaj odstrela pri jerebici, ki pa je
bila umetno vložena v lovišča. V drugem obdobju teh dveh vrst ne štejemo kot pomembnejši
lovni vrsti. Med naravovarstveno zakonodajo so
na lovne vrste divjadi najbolj vplivale uredbe o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst iz let 1993,
2000 in 2004 (Uredba o zavarovanju …, 1993;
Uredba o spremembah in dopolnitvah …, 2000;
Uredba o zavarovanih …, 2004). Naštete uredbe
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so v drugem obdobju med nelovne vrste živali
uvrstile večino ptic (gozdne kure, golobi, ujede)
in velike zveri (medved, volk, ris).
Muflon, kozorog in svizec so vrste divjadi, ki
so bile naseljene in prisotne v izločitvah v drugem
obdobju, v prvem pa ne. Mufloni so bili naseljeni
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v loviščih
Ljubinj (1973), Most na Soči (1970) in Trnovski
gozd (1972). Od naselitve v letih od 1970 do 1973
do leta 1980 so se populacije muflona razširile na
območje, kjer živijo še zdaj. Doslej se tri populacije iz naselitev Ljubinj, Most na Soči in Trnovski
gozd še niso združile v enotno populacijo (Ličer,
1999). Alpski kozorog je bil naseljen v Triglavski
narodni park (TNP) (1965) in na Bovškem (1975
do 1978). Tridesetletna dinamika populacije je
kljub hitremu začetnemu razvoju zelo ranljiva.
Obsežna epizootija gamsjih garij v obdobju od
1980 do 1987, ki je velikost populacije najmanj
prepolovila, nenadzorovana prosta paša ovc ter
večanje števila obiskovalcev v TNP ter morebitne
posledice parjenja v sorodstvu povečujejo pritiske na populacijo in zmanjšujejo njeno vitalnost
(Adamič in Marenče, 1997). V slovenski gorski
svet so bili alpski svizci večkrat naseljeni v letih
1953 in 1987. Znanih je 115 nahajališč, številčnost
populacije pa je ocenjena na 600 do 700 živali.
Alpski svizec je alohtona živalska vrsta, vendar
zaseda prosto ekološko nišo in v ekosistemih
ne povzroča negativnih posledic. Kljub temu
je tujek in kvari naravnost ekosistemov (Vidic,
1994). V proučevanem območju je znana večja
populacija svizcev na Mangartskem sedlu, sicer
pa se svizci naravno širijo proti jugu na obrobje
Julijskih Alp.
Medved, volk in ris so vrste, ki so bile v izločitvah le v drugem obdobju. Prisotnost velikih
zveri, predvsem medveda in risa, v drugem
obdobju na območju severozahodne Slovenije
so posledica naravnih in družbenih sprememb.
V prvem proučevanem obdobju je bil medved
prisoten le na območju Nanosa, Trnovskega gozda
in idrijskih gozdov, vendar njegova številčnost še
zdaleč ni dosegala zdajšnje. Omenjeno območje
je najzahodnejši del strnjene, osrednje vitalne
populacije medvedov v Sloveniji (Strategija upravljanja …, 2002). S stalnim dotokom medvedov
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v to območje nastaja novo populacijsko jedro,
iz katerega medvedi vse pogosteje prehajajo v
Zgornje Posočje. Opažanja medvedk z mladiči
pa opozarjajo, da se v Posočju že nastaja mikropopulacija rjavih medvedov (Marković, 2002).
V drugem proučevanem obdobju so se medvedi
začeli širiti v širši alpski prostor. Marenče (1999)
ob tem opozarja, da je alpski prostor premajhen
za trajnejšo oziroma stalno naselitev. Dejstvo, s
katerim moramo računati pri vrnitvi medveda v
Alpe, je večji obseg plenilskih napadov na domače
živali in drugo lastnino, zato je treba poskrbeti
za razbremenilne prehranske vire v potencialnih
habitatih (Adamič in Koren, 1997, 1998). Risi so
bili v Sloveniji ponovno naseljeni leta 1973 na
Kočevskem, tako da jih v prvem proučevanem
obdobju še ni bilo na našem območju. Proučevano
območje je zdaj območje zahodne subpopulacije
risa v Sloveniji. V obdobju od 1995 do 1999 naj bi
v Sloveniji živelo 10 osebkov zahodno od avtoceste
Jesenice–Ljubljana–Trst (Staniša in sod., 2001).
Spremljanje risa v Sloveniji za obdobje od 2000
do 2004 kaže, da je trend odstrela risov dosegel
ničelno vrednost, območja prisotnosti risa pa
ostajajo podobna. (Koren in sod., 2006). Območje
raziskovanja je pomembno tudi kot naravni prehod
velikih zveri proti severu in zahodu v Italijo in
Avstrijo (Černe, 2007).
Srna, jelen, gams, divji prašič, kuna belica in
raca mlakarica so vrste, ki so bile v izločitvah v
obeh obdobjih; njihove populacije so se številčno
povečale. Populaciji srne in kune sta bili v obeh
obdobjih enako prostorsko porazdeljeni, populacije jelena, gamsa, prašiča in race pa so se med
obdobjema tudi prostorsko drugače porazdelile,
predvsem so se prostorsko razširile. V prvem
proučevan obdobju je bila srnjad v proučevanem območju najštevilčnejša divjad, širila se je
predvsem prostorsko (Razni lovskogospodarski
statistični podatki lovišč …, 1968). Sama številčnost srnjadi se je začela zelo povečevati nekako
po letu 1975, ko se je začelo množično opuščanje
košnje senožeti in so se začeli sukcesijski procesi
zaraščanja z gozdom (Dolgoročni načrt za …,
2007a, 2007b). V drugem obdobju sta bili narejeni dve obsežnejši habitatni raziskavi srnjadi
na Idrijskem in v Trnovskem gozdu. Miklavčič
(1999) ugotavlja, da številčnost populacije srnjadi
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Koren, I.: Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji

na Idrijskem niha s pet- do šestletno periodo, z
razponom tudi do 100 % med najvišjo in najnižjo vrednostjo številčnosti. Biomasa izločene
srnjadi je pozitivno odvisna od kakovosti habitata.
Papež (1987) je ugotovil je, da so se v zadnjih 20
letih bivalne in prehrambne razmere za srnjad
v Trnovskem gozdu precej izboljšale, čeprav se
kakovost srnjadi ni izboljšala. Razlike znotraj
dokaj enotne populacije srnjadi so pogojene z
različnimi bivalnimi in prehrambnimi razmerami
v posameznih habitatih, v nekaterih habitatih pa
vpliva tudi prisotnost vedno številnejše jelenjadi
in muflonov (Papež, 1987).
V prvem proučevanem obdobju je bil gams
prisoten v slabi polovici lovišč, in sicer na idrijsko-cerkljanskem območju, v Trnovskem gozdu
in visokogorskih loviščih. V prvem obdobju se
je – podobno kot srnjad – prostorsko širil tudi
gams, čeprav z manjšo intenzivnostjo. Z uspešno
naselitvijo gamsa na območju Nanosa (1959) so
že v tistem času nastale razmere za povezovanje
populacij in skupin gamsov prek biokoridorjev,
kakršne poznamo zdaj. Najpomembnejša je bila
povezava gamsov v sredogorju proučevanega
območja s populacijo v Julijskih Alpah (Razni
lovskogospodarski statistični podatki lovišč …,
1968). V drugem obdobju se je gams prostorsko
zelo razširil praktično na vsa lovišča. Številčnost
gamsa se je povečala podobno kot pri srnjadi, in
sicer z indeksom 900. Za naše območje proučevanja so zanimive primerjave populacij gamsa v
Alpah z drugimi populacijami oziroma skupinami
v sredogorju. Bidovec in Kotar (1998) sta ugotovila,
da se telesne mase gamsov med visokogorskimi
in gorskimi habitati ne razlikujejo. Koren (2006)
ugotavlja, da je v Alpah populacija gamsov enakomerno porazdeljena v prostoru, medtem ko je
v gozdnatih predelih neenakomerno porazdeljena
v večjih in manjših skupinah. V Alpah je številčnost gamsov neprimerno večja kot v gozdnatih
predelih. Številčnost gamsov v Alpah zaradi garij
in visokega odstrela v višini prirastka se ne veča
več. V gozdnatih predelih se številčnost gamsov še
vedno veča, gams se tudi prostorsko širi. Gamsje
garje so le v alpskem prostoru. Vzrok, da garij ni v
gozdnem prostoru, je v majhni gostoti populacije
in njeni prostorski razpršenosti. O najpomembnejši populaciji gamsov v Triglavskem pogorju je
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bilo narejenih več raziskav (Koren, 1990, 1992,
1997a, 1998, 1999). Po drugi svetovni vojni se je
populacija gamsov začela večati in okoli leta 1968
dosegla svoj prvi višek, ko je gamsja slepota precej
zmanjšala številčnost. Le-ta se je začela ponovno
večati in je okoli leta 1981 dosegla svoj drugi
višek, ko so gamsje garje številčnost populacije
zmanjšale za 60 do 70 %. Po koncu garij je bil
uveden sonaravnejši model gospodarjenja z gamsi.
Revitalizacija populacije je uspešno potekala tudi
po končanih garjah, vendar velika številčnost
gamsov ni več cilj gospodarjenja s populacijo. V
lovišču Triglav, ki je v upravljanju TNP, je gamsa
podrobneje obdelal Marenče (2000). Na obrobju
Julijskih Alp je gamsa proučeval Razpet (1990).
Zelo podobna kot pri gamsu je prostorska
porazdelitev divjih prašičev. V prvem obdobju je
bil prašič v 44 % lovišč. V drugem obdobju ga v
izločitvah ne prikazuje le eno visokogorsko lovišče.
Indeks številčnega povečanja izločitev divjih prašičev, 3.070, je tretji po vrsti za jelenjadjo in raco
mlakarico. Ob koncu štiridesetih let prejšnjega
stoletja so se divji prašiči začeli redno pojavljati
na Krasu in Tolminskem, v začetku petdesetih let
pa tudi v Julijcih (Leskovic, 1994). V tistem obdobju o širitvi divjih prašičev na Tolminsko poroča
tudi Perat (1955), ko so se pojavili v Baški grapi
in na Cerkljanskem. Koren (2005) ugotavlja, da
se je številčnost divjih prašičev začela drastično
povečevati po letu 1996. Na številčnost populacije
pozitivno vpliva velik delež ekstenzivnih sadovnjakov, negativno pa delež intenzivno obdelanih
travnikov. Strnjeni gozdovi z majhnim indeksom
raznolikosti, predvsem ob zahodni državni meji,
pogojujejo večjo gostoto divjega prašiča. Širok
(2007) za populacijo divjega prašiča ob zahodni
državni meji ugotavlja, da se je od leta 1951 začela
številčno povečevati, predvsem po letu 1970
zaradi manjše kmetijske dejavnosti in procesa
zaraščanja. K večanju populacije je pripomoglo
tudi bazensko gospodarjenje s prašičem, ki tudi
izvira iz leta 1970. Podrobnejše študije o divjem
prašiču so začeli izvajati šele v zadnjem času;
znana je študija v okviru projekta Interreg IIIA
(Ohranitveno stanje velikih …, 2006).
Jelenjad je vrsta, ki je v prvem proučevanem
obdobju skoraj ni bilo. V izločitvah je v tistem
obdobju prisotna le v dveh loviščih, Nanosu
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in Colu, kamor se je tedaj razširila iz osrednje
populacije na Notranjskem. V drugem obdobju
se je jelenjad zelo razširila, tako da v izločitvah
ni bila prisotna samo v nižinskem delu Vipavske
doline in Goriških brdih ter na planoti Dole in
visokogorskem lovišču Tolmin. V proučevanem
območju je jelenjad prisotna v dveh populacijah.
Muznik (1999) za populacijo jelenjadi na Tolminskem ugotavlja hitro povečevanje gostote in
krepitev socialne strukture. Posamezne skupine
jelenjadi se prostorsko širijo in tudi premikajo
v prostoru. Življenjske razmere so ugodne, saj
je trend povečevanja gozdnih površin podoben
trendu povečevanja populacijskega območja
jelenjadi. Koren (1997b) je ugotovil, da avtocesta Ljubljana–Nova Gorica onemogoča prehode
jelenjadi iz osrednje notranjske populacije proti
zahodu; tako je avtocesta odrezala del populacije
v njenem zahodnem delu. Tod jelenjad tvori
samostojno populacijo; imenujemo jo zahodno
visokokraška populacija. Populacijska gostota je
največja v vzhodnem delu, populacija se širi proti
zahodu. Odgovora na vprašanje, ali sta dejansko
dve ločeni populaciji, pa raziskave niso dale.
Hafner (1997) ugotavlja, da se jelenjad na Jelovici
povezuje tudi z jelenjadjo na našem proučevanem
območju.
Lisica in fazan sta vrsti, ki sta bili prisotni v
izločitvah v obeh obdobjih. Številčno se njuni
populaciji nista niti povečali niti zmanjšali.
Populaciji sta ostali med obdobjema tudi podobno prostorsko porazdeljeni. Umetno vlaganje
oziroma vsakoletno dodajanje posamezne vrste,
predvsem je pri tem tu mišljen fazan, zamegli
dejansko stanje populacije v naravi. Iz zapiskov
prvega obdobja (Razni lovskogospodarski statistični podatki lovišč …, 1968) razberemo, da
je bil fazan v prvem proučevanem območju še
vedno prisoten v naravni populaciji z naravnim
prirastkom, vendar so že v tem obdobju skušali
povečati številčnost z umetnim dodajanjem.
Kljub dodajanju so ugotavljali, da se številčnost,
gledana skozi odstrel, ni povečevala, da je bil
vložek izgubljen. V drugem proučevanem obdobju je prisotnost fazana v naravi in izločitvah
praktično v celoti vezana na vsakoletna vlaganja
oziroma dodajanja v naravo. O stabilnih naravnih populacijah, naravnem prirastku praktično
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ne moremo več govoriti, čeprav vrsto še vedno
najdemo v naravi. V južnih delih proučevanega
območja, v Vipavski dolini in Goriških brdih,
fazan izginja iz narave izključno zaradi velikih
sprememb v življenjskem okolju oziroma zaradi
spreminjanja kmetijske krajine (Dolgoročni načrt
za …, 2007b).
Jazbec, šoja in poljski zajec so vrste, ki so bile
v izločitvah v obeh obdobjih, njihove populacije
so se številčno zmanjšale, vendar so med obdobjema ostale podobno prostorsko porazdeljene.
Med proučevanima obdobjema se je številčnost
poljskega zajca drastično zmanjšala z indeksom
6. Pri populacijski dinamiki poljskega zajca gre za
obraten proces kot pri srnjadi. V prvem proučevanem obdobju o zajcu pišejo kot o pravi divjadi
našega lovca (Razni lovskogospodarski statistični
podatki lovišč …, 1968). V tistem času je bila
številčnost populacije poljskega zajca v primerjavi
z zdajšnjimi časi velika, populacije pa stabilne z
dobrim naravnim prirastkom. Kljub temu so že v
prvem obdobju ugotavljali zmanjševanje številčnosti, zajca so neuspešno tudi vlagali. Posledica
številčnosti populacije je bil tudi pojav bolezni,
predvsem bruceloze. Nasprotno kot pri srnjadi
se je številčnost zajca začela bolj zmanjševati po
letu 1975, ko so se številni travniki začeli zaraščati
z gozdom. V kmetijski krajini Vipavske doline
in Goriških brd pa so k zmanjšanju številčnosti
pripomogle še spremembe v načinu in intenzivnosti kmetovanja, v arondacijah in komasacijah
kmetijskih površin. V drugem proučevanem
obdobju so zajci prisotni v kmetijskih in gorskih
habitatih, njihova številčnost je majhna. V gorskih
habitatih je populacija glede na nižinske habitate
stabilnejša in omogoča tudi trajen lov. (Dolgoročni
načrt za …, 2007a).

6.2 Raba prostora in vpliv na populacije
divjadi
6.2 Impacts of land cover composition on
wild game population
V primerjavi rab prostora med dvema proučevanima obdobjema je največji fenomen intenzivnost
zaraščanja krajine z gozdom. V proučevanemu
območju, ki se prostorsko skoraj v celoti prekriva s Tolminskim GGO, smo v obdobju 1951
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do 1960 ugotovili 48,5 % gozdnatost, v obdobju
1994 do 2003 68,3 % gozdnatost. Eržen (2001) je
ugotavljal gozdnatost v enakih obdobjih, vendar
le za gozdno gospodarsko enoto Cerkno, ki pa
v celoti leži znotraj proučevanega območja. Za
prvo obdobje je ugotovil 34,0 % gozdnatost, za
drugo 61,9 % gozdnatost. Ugotovil je, da se gozd
zarašča predvsem v predelih, ki so bili neprimerni
za kmetijsko rabo oziroma v naravnih razmerah
velikega nagiba terena, saj gozd pokriva strmine
s 30 % in več nagiba, na katerih je mogoča samo
ročna obdelava kmetijskih površin, težavni pa
so tudi načini spravila pridelkov. Primerjava
zaraščanja GGE Cerkno z našo raziskavo je pokazala podobno povečevanje stopnje gozdnatosti
kljub večjim nihanjem v številu prebivalstva v
GGE Cerkno v prvi polovici 20. stoletja ter bolj
umirjeni rasti v novejšem času. Leban (1998) je
analiziral zaraščanje gozda v Tolminskem GGO z
digitalizacijo karte Carta corografica del Litorale
ter tako pridobil podatke o rabi tal za leto 1830.
Gozdnatost je bila 30 %, kmetijskih površin je
bilo 67 %, delež neplodnega sveta je znašal 3 %.
Do leta 1991 se je delež gozdov povečal za 29 %,
kmetijske površine so se zmanjšale za 35 %, delež
nerodovitnih površin se je povečal za 7 %. Število
prebivalcev na podeželju se je od leta 1969 do 1991
zmanjšalo za 21 %, na drugi strani se je povečalo
število prebivalcev v mestih. Leban ugotavlja, da
se je kmetijska raba prostora tako zmanjšala, da
velike površine v zaraščanju spreminjajo podobo
kulturne krajine. Fenomen zaraščanja opisuje tudi
Drole (2000), ki je analiziral spremembe rabe tal
v podobnem obdobju kot Leban, 1822 do 1991,
za katastrsko Občino Kneža, ki tudi leži v severnem delu proučevanega območja. V obdobju od
1822 do 1991 se je krajina zelo spreminjala. Leta
1822 je bila krajina podrejena kmetijstvu, matico
krajine so tvorili travniki. Leta 1991 je bila matica
krajine gozd. Krajina je iz homogene agrarne
krajine z opuščanjem pašnikov in njiv prešla v
fazo heterogene sestave. Proces opuščanja agrarne
rabe se nadaljuje in kljub ohranjenim zaplatam
travnikov, sadovnjakov in pašnikov zasledujemo
proces homogenizacije krajine (Drole, 2000). V
naši analizi prostora smo ugotovili nekoliko večji
delež gozdnatosti kot Leban zaradi nepopolnega
prekrivanja območij proučevanja. Leban (2000)
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je digitalizal tudi Jožefinske vojaške karte in
analiziral stanje gozda na območju Tolminskega
GGO, kakršno je bilo okoli leta 1760. Na Jožefinski vojaški karti zavzema gozd le dobrih 32 %
območja, največ gozdov je bilo v dinarski regiji 66
%, najmanj pa v submediteranski regiji 16 %. Isti
avtor je s pomočjo digitaliziranih kart primerjal
tudi stanje gozda v letih 1760 in 1830 ter ugotovil
veliko skladnost obeh kart. Primerjava na nivoju
fitogeografskih regij je še vedno pokazala zelo
podobno sliko gozdnatosti (Leban, 2000).
Najzanimivejša je primerjava med primerljivimi
rabami prostora za obe proučevani obdobji, ko se
delež kmetijskih površin zmanjša za 20 %, za enak
delež pa se poveča delež gozda. Neproduktivne
površine se niso spremenile, kar je razumljivo,
saj so v večini površine visokogorja, nad gornjo
gozdno mejo. Zanimivejše pa je dejstvo, da se
med proučevanima obdobjema ni spremenil
delež zaraščajočih površin, ki znaša okoli 2 %
vseh površin. Proučevani obdobji sta bili tudi s
tega vidika posrečeno izbrani, saj se je v šestdesetletnem obdobju med našima proučevanima
obdobjema zgodil ves proces zaraščanja kmetijskih
površin v gozd. Spremembe rabe prostora med
proučevanima obdobjema so značilno vplivale
tudi na dinamiko populacij enajstih vrst divjadi,
ki so bile lovne v obeh proučevanih obdobjih.
Sprememba deleža kmetijskih površin je najbolj
vplivala na populacijo gamsa, lisice, fazana, šoje,
jelena, kune, zajca, srne in jazbeca. Zanimivo
je, da sprememba deleža kmetijskih površin ni
značilno vplivala na številčnost divjega prašiča.
Ta sprememba tudi na raco mlakarico ni značilno vplivala, kar je zaradi ekologije te vrste tudi
razumljivo, saj vrsta najpogosteje izbira vodne in
obvodne habitate (Černe, 1979). Povečanje deleža
gozda med proučevanima obdobjema je zelo in
značilno vplivalo na populacijo srnjadi, jelenjadi
in gamsa ter nekoliko manj na lisico in fazana. Na
druge vrste povečanje deleža gozda ni značilno
vplivalo. Za srno, gamsa in tudi jelena je značilno,
da so se njihove populacije začele povečevati v
prostorskem in številčnem pomenu nekako po
letu 1975, ko se je začelo opuščati košnjo višje
ležečih senožeti, pozneje pa tudi drugih kmetijskih
površin. Zaraščene površine, pionirski stadij gozda,
ki je nastal, je nudil omenjenim vrstam ugodno
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življenjsko okolje glede dostopne hrane pa tudi
kritja. Že omenjena faza prehoda iz kmetijskih
površin v gozd, torej faza zaraščanja, je v pozitivnem pomenu najbolj vplivala na populacijo
srne, gamsa in jelena (Dolgoročni načrt za …,
2007a). Nasprotno pa so isti procesi negativno
vplivali na populacijo poljskega zajca in druge male
divjadi (Dolgoročni načrt za …, 2007b). Majhna
sprememba deleža neproduktivnih površin je
kljub temu zelo vplivala na populacijo gamsa,
kar kaže, kako je gams zelo odvisen od strukture
visokogorskega sveta (Knaus in Schroeder, 1978).
V manjši meri kot na gamsa taka sprememba rabe
vpliva tudi na srnjad in divjega prašiča. Majhna
sprememba deleža zaraščenih površin podobno
delno vpliva tudi na populacije gamsa, lisice, fazana
in šoje. Raca mlakarica je med enajstimi lovnimi
vrstami edina, na populacijo katere niso vplivale
spremembe rabe prostora. Raca je vezana na vodno
življenjsko okolje (Černe, 1979), ki v primerjavi rab
med dvema obdobjema ni posebej izkazano. Poleg
race je zanimivo, da proti pričakovanju spremembe
rabe niso vplivale na populacijo divjega prašiča,
razen šibkega vpliva spremembe neproduktivnih
zemljišč. Ugotovitve drugih avtorjev namreč
kažejo na velik vpliv različnih rab prostora na
populacijo divjega prašiča (Jerina, 2006; Virgos
2002, Meriggi in Sacchi, 2001; Hell in sod., 1984;
Howells in Edwards-Jones, 1997 … )

7
7

ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS

V dveh primerjalnih obdobjih od 1951 do 1960 ter
od 1994 do 2003 se lovne vrste divjadi razlikujejo.
V obeh obdobjih so lovili trinajst vrst divjadi.
Razlike med prisotnostjo vrst v dveh obdobjih
so posledice stanja v naravi, predvsem sprememb
rabe prostora, pa tudi lovske in naravovarstvene
zakonodaje, predvsem prepovedi lova določenih
vrst ter naseljevanja in vlaganja novih vrst. Med
dvema proučevanima obdobjema se je značilno
zmanjšala številčnost populacije poljskega zajca
(I = 6), manj šoje (I = 26) in jazbeca (I = 50). Največje in značilno povečanje številčnosti populacije
beležimo pri jelenu (I = 6.806), divjem prašiču (I
= 3.072) in raci mlakarici (I = 7.251). Nekoliko
manjše je povečanje številčnosti populacije srne
432

(I = 907) in gamsa (I = 898) ter kune (I = 245).
Številčnost lisice in fazana se med obdobjema ni
značilno spremenila.
V prvem proučevanem obdobju, od 1951 do
1960, smo opredelili devet rab prostora. Prevladovale so kmetijske površine z 41 %, gozda je bilo
49 %, neproduktivnega sveta 8 % in zaraščenih
površin 2 %. V drugem proučevanem obdobju, od
1994 do 2003, smo opredelili petnajst rab prostora.
Prevladoval je gozd z 68 %, kmetijskih površin je
bilo 21 %, neproduktivnega sveta 9 % in zaraščenih
površin 2 %. V primerjavi med proučevanima
obdobjema se je delež kmetijskih površin zmanjšal
za 20 %, delež gozda se je povečal za 20 %, deleža
zaraščenih in neproduktivnih površin pa sta se
med obdobjema le malo spremenila.
Med spremembami rab prostora med dvema
proučevanima obdobjema na številčnost skoraj
vseh vrst divjadi najbolj vpliva sprememba oziroma
zmanjšanje kmetijskih površin, razen pri divjem
prašiču in raci mlakarici. Sprememba deleža
gozda najbolj vpliva na številčnost srne, jelena in
gamsa, manj na številčnost lisice in fazana. Čeprav
se deleža zaraščenih in neproduktivnih površin
med obdobjema nista bistveno spremenila, obe
rabi vplivata tudi na številčnost nekaterih vrst.
Na številčnost gamsa najbolj vplivajo neproduktivne površine. Ob predpostavki, da se med
proučevanima obdobjema raba prostora ne bi
spreminjala, se med obdobjema tudi ne bi spremenila številčnost jelena, gamsa, jazbeca, fazana
in šoje. Nasprotno pa bi se povečala številčnost
srne, divjega prašiča, lisice, kune in race mlakarice.
Številčnost poljskega zajca bi se zmanjšala.
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SUMMARY

The development of wild game populations
was studied in the North-west of Slovenia in
two comparative periods 1951-1960 and 19942003. In addition to the wild game populations,
their dependence on the environment and uses
of space were studied as well. In our work we
used a control method and the method of wild
game elimination, when the condition and
development of the whole population of this
species may be anticipated on the evidence of
the elimination of the defined animal species
from nature. A special method based on interGozdV 67 (2009) 10

Koren, I.: Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji

polation of the areas was used for determining
the spatial distribution of uses of space for the
period 1951-1960.
There is a difference between the number of
wild game species in two comparative periods and
no association (W=17.37) is displayed regarding
emergence of wild game species. Association
is displayed within individual species like the
roe deer (Capreolus capreolus), the fox (Vulpes
vulpes), the marten (Martes sp.) the badger (Meles
meles), the brown hare (Lepus europaeus), the jay
(Garrulus glandarius) (complete association) and
the pheasant (Phasianus colchicus) (p ‹ 0.001).
The two periods do not display association
with the red deer (Cervus elaphus), the chamois
(Rupicapra rupicapra), the wild boar (Sus scrofa),
and the mallard duck (Anas platyrhynchos) (p ›
0.05). The differences in the presence of species
in the two periods are due to the conditions in
nature, and above all, to the changes of uses of
space, hunting and nature conservancy legislation.
Eleven kinds of wild game were hunted in both
periods. Between the two periods considered, the
abundance of the hare reduced most (I = 5.8; p =
0.000), smaller reduction can be noticed with the
jay and the badger (I = 25.8; I = 50.0; p= 0.000).
The biggest increase is noted in the abundance of
the red deer, the wild boar, and the mallard duck.
(I = 6,806.2; I = 3,071.6; I = 7,250.6; p = 0.000).
There is a slightly lower increase in the abundance
of the roe deer, the chamois and the marten (I =
907; I = 897.7; I = 244.9; p= 0.00). The abundance
of the fox (p = 0.168) and the pheasant (p = 0.141)
did not change between the two periods.
In the first period examined, 1951-1960, nine
uses of space were defined. Farmland prevailed
with 41%; there was 49% of forest, 8% of unproductive land and 2% of overgrown areas. In the
second period examined, 1994-2003, fifteen uses
of space were defined. Forest prevailed with 68%;
there was 21% of farmland, 9% of unproductive
land and 2% of overgrown areas. There is a difference in land use between the two periods examined. Between the two periods the proportion of
farmland was reduced by 20%, the proportion of
forest increased by 20%, while the proportions of
overgrown land and unproductive areas remained
unchanged. The changes in uses of space have an
impact on almost all kinds of wild game, the largest
GozdV 67 (2009) 10

impact being caused by the reduction of farmland
(p ≤ 0.05); but this is not the case with the boar
and the mallard duck (p > 0.05). The change in
the proportion of forest has the largest impact on
the abundance of the deer, the red deer, and the
chamois (all p ≤ 0.001), while the impact on the
abundance of the fox and the pheasant is smaller
(p ≤ 0.05). Although there was no change in the
proportions of overgrown areas and unproductive
land, these two uses of space affect some species.
The unproductive areas have the largest impact
on the abundance of the chamois (p ≤ 0.001).
If there had been a controlled impact of uses of
space, the abundance of the red deer (p = 0.157),
the chamois (p = 0.374), the badger (p = 0.126),
the pheasant (p = 0.102) and the jay (p = 0.241)
would not have changed between the two periods.
The abundance of the roe deer, the wild boar, the
fox, the marten, and the mallard duck would have
increased (all p ≤ 0.003). The abundance of the
hare would have decreased (p = 0,001).
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okroglega lesa. Predstavljena je vsebina osnutka standarda oSIST prEN 1315:2008.
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1

UVOD

Ocenjujemo, da se vedenje o obstoječih veljavnih
slovenskih standardih v primerjavi s stanjem
pred šestimi leti, ko je bil v Gozdarskem vestniku
objavljen zadnji pregled standardov na področju
merjenja in določanja kakovosti okroglega lesa,
ni bistveno izboljšalo. Zato ne preseneča, da so
še vedno ‘’strokovnjaki’’, ki trdijo, da v Sloveniji
nimamo standardov za okrogli les. V prispevku
želimo (zopet) predstaviti stanje na področju
slovenskih nacionalnih standardov, ki zajemajo
področje merjenja in razvrščanja okroglega
lesa.
Slovenski nacionalni standardi se sprejemajo
pod okriljem Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST), v okviru katerega tehnična delovna
telesa (TDT) izvajajo strokovne naloge. Vsebinsko
področje merjenja in razvrščanja okroglega lesa
zajema tehnični odbor SIST/TC LSI Les in lesni
izdelki, ki je zaradi objektivnih razlogov nastal z
združitvijo tehničnih odborov SIST/TC LES Okrogli in žagani les ter SIST/TC LTV Lesna tvoriva
in lepljeni polizdelki. Glavna naloga tehničnega
odbora je pripravljanje slovenskih nacionalnih
GozdV 67 (2009) 10

standardov in drugih standardizacijskih dokumentov. Slovenski nacionalni standardi so lahko
glede na izvor (Navodilo o postopku sprejemanja
… 2005) izvirni slovenski standard, privzeti mednarodni standard, privzeti evropski standard in
privzeti tuji nacionalni standard.
V prispevku obravnavamo standarde, ki se
nanašajo na merjenje in razvrščanje okroglega
lesa v okviru delovanja tehničnega odbora TC
LES. Terminoloških standardov serije SIST EN
844 v prispevku ne bomo navajali, saj so bili že
predstavljeni (PIŠKUR, 2003), v vmesnem času
pa ni bilo pomembnejših sprememb.

2

PREGLED SLOVENSKIH
NACIONALNIH STANDARDOV
ZA MERJENJE IN RAZVRŠČANJE
OKROGLEGA LESA

V preglednicah 1 in 2 so navedeni objavljeni in
veljavni standardi, ki vsebinsko zajemajo merjenje
dimenzij velikosti in značilnosti okroglega lesa ter
*mag M. P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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razvrščanje po kakovosti. Na področju merjenja in
razvrščanja okroglega lesa prevladujejo privzeti
evropski standardi (oznaka SIST EN). Poleg
privzetih evropskih standardov sta pomembna
in uporabna tudi izvirni slovenski standard SIST
1014 za razvrščanje hlodov iglavcev in osnutek
izvirnega slovenskega nacionalnega standarda
PSIST 1015 za razvrščanje bukovih hlodov (PSIST
je stara oznaka za predlog slovenskega standarda).
Težava pri obeh je navezava na standarde ‘’JUS’’, ki
pa pod oznako JUS ne obstajajo več kot nacionalni
standardi. Nekateri od ‘’starih standardov JUS’’
so objavljeni kot nacionalni standardi v drugih
državah, na primer v Republiki Srbiji je veljaven
nacionalni standard SRPS D.B4.028 (leto 1979)
za razvrščanje hlodov listavcev, ki so namenjeni
za proizvodnjo žaganega lesa.

3

MOŽNOSTI RABE SLOVENSKIH
NACIONALNIH STANDARDOV

V praksi se v Sloveniji ne uporabljajo privzeti
evropski standardi za razvrščanje okroglega lesa
po kakovosti. To je verjetno posledica nepoznavanja vsebine evropskih standardov in predvsem
pomanjkanja zahtev glede rabe evropskih standardov s strani kupcev okroglega lesa.
Menimo, da bi lahko uporabljali nekatere
privzete evropske standarde. Kot primer navajamo vsebino končnega osnutka evropskega
standarda kSIST prEN 1315:2008 (končni predlog
standarda, trenutno objavljen kot osnutek oSIST
prEN 1315:2008) za razvrščanje okroglega lesa po
premeru. Končni osnutek standarda je enoten za
iglavce in listavce ter uvaja enotne razrede za razvrščanje okroglega lesa po premeru.

Preglednica 1: Seznam slovenskih nacionalnih standardov za merjenje dimenzij in značilnosti okroglega lesa

Oznaka SIST
SIST EN 1309-2:2006
SIST EN 1310:2001
SIST EN 1311:2001
SIST EN 1315-1:2000
SIST EN 1315-2:2000
oSIST prEN 1315:2008

Naslov (sl)
Okrogli in žagani les. Metode merjenja - 2. del: Okrogli les – Zahteve za
merjenje dimenzij in pravila računanja volumna
Okrogli in žagani les – Metoda merjenja značilnosti lesa
Okrogli in žagani les – Metoda merjenja biološke razgradnje lesa
Razvrščanje po izmerah – 1. del: Okrogli les listavcev
Razvrščanje po izmerah – 2. del: Okrogli les iglavcev
Razvrščanje po izmerah za okrogli les
Opomba: osnutek standarda

Preglednica 2: Seznam slovenskih nacionalnih standardov za razvrščanje po kakovosti

Oznaka SIST
SIST EN 1316-1:2003
SIST EN 1316-2:2003
SIST EN 1316-3:2003
SIST EN 1927-1:2008
SIST EN 1927-2:2008
SIST EN 1927-3:2008
SIST 1014:1998

PSIST 1015:1999

438

Naslov (sl)
Okrogli les listavcev – Razvrščanje po kakovosti – 1. del: Hrast in bukev
Okrogli les listavcev – Razvrščanje po kakovosti – 2. del: Topol
Okrogli les listavcev – Razvrščanje po kakovosti – 3. del: Jesen, javor
in platana
Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 1. del: Smreke in
jelke
Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 2. del: Bori
Razvrščanje okroglega lesa iglavcev po kakovosti - 3. del: Macesni in
duglazije
Gozdni lesni proizvodi – Hlodi iglavcev
Opomba: Izvirni slovenski standard, reference na stare standarde
JUS.
Gozdni lesni proizvodi – Bukovi hlodi
Opomba: Osnutek izvirnega slovenskega standarda, reference na stare
standarde JUS, postopek ustavljen.
PSIST je stara oznaka za predlog slovenskega standarda.
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Preglednica 3: Delitev okroglega lesa po dimenzijah po
kSIST prEN 1315:2008

Razred – brez
skorje
D0
D 1a
D 1b
D 2a
D 2b
D 3a
D 3b
D4
D5
D6
D7
D8

Razred – s
skorjo
R0
R 1a
R 1b
R 2a
R 2b
R 3a
R 3b
R4
R5
R6
R7
R8

Srednji premer (cm)
< 10
10 do 14
15 do 19
20 do 24
25 do 29
30 do 34
35 do 39
40 do 49
50 do 59
60 do 69
70 do 79
≥ 80

Standard opredeljuje razvrščanje okroglega lesa
po dimenzijah za primere, ko ni znana končna
raba. Razvrščanje po dimenzijah je opredeljeno
glede na srednji premer ne glede na dolžino.
Standard opredeljuje tudi izračun deleža skorje
(formula 1):
Dovoljeni delež skorje = 100*(D2 – d2)/(D2)(1)
D – premer s skorjo v centimetrih
d – premer brez skorje v centimetrih

Kljub sistemskemu pokritju sistemski ureditvi
vseh področij merjenja in razvrščanja okroglega
lesa s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so
privzeti evropski standardi, se v praksi uporabljajo
raznovrstne oblike standardov, podjetniške specifikacije, avstrijske uzance (ŐHU) … Zanimivo je,
da so na Hrvaškem sistem evropskih standardov
vzeli bolj resno in opravili več raziskav razvrščanja (bukev, hrast) in primerjav med evropskimi
standardi in hrvaškimi normami iz leta 1995, ki
so pravzaprav stari standardi ‘’JUS’’ (PRKA/PORŠINSKY, 2009). Glede na tradicionalno urejeno
področje razvrščanja okroglega lesa in sistema
mednarodnih dražb lesa na Hrvaškem je to tudi
razumljivo.
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4

ZAKLJUČEK

Uporaba standardov za merjenje in razvrščanje
okroglega lesa ni obvezna (razen v primeru pravnih
predpisov in označevanja z znakom skladnosti CE)
in na nacionalni ravni tudi ni ključna. Za namene
nacionalnega poročanja ter oblikovanja nacionalnih in mednarodnih politik zadošča spremljanje
količin in vrednosti okroglega lesa po kategorijah,
ki so v skladu z mednarodno delitvijo okroglega
lesa po namenu rabe (PIŠKUR/MEDVED, 2007).
Raba evropskih standardov je lahko pripomoček
pri trgovanju, saj je zaradi jasnih in enotnih
določb v celotni EU jasno, pregledno ter preverljivo orodje. Glede na sistemsko povezanost
nekaterih vsebin v predstavljenih standardih s
standardi drugih področij (na primer gradbeništvo) je zelo koristno vsaj okvirno poznavanje
vsebin standardov za merjenje dimenzij in napak
okroglega lesa.
Res pa je, da dokler potekata prodaja in odkup
lesa po številnih internih specifikacijah (ali
celo po volumnu), je oteženo tudi spremljanje
kakovostne strukture okroglega lesa. Dokler
bodo nekatera podjetja raje ribarila v kalnem,
je iluzorno pričakovati podrobno spremljanje
gibanja cen na slovenskem trgu po kakovostnih
razredih, kot je praksa v razvitih evropskih državah
(Avstrija, Švica, Nemčija …). Dokler se bo ponekod
nadaljevala praksa prilagajanja razvrščanja po
kakovostnih razredih glede na gibanje cen, so vsi
napori in možnosti podrobnega spremljanja razvoja trga brezpredmetni. Zaradi neprimerljivosti
‘’primerljivega’’ se pri najvrednejših sortimentih
tudi ni mogoče objektivno primerjati posameznih
odkupovalcev (npr. z vidika prodajalca okroglega
lesa) niti prodajalcev (npr. z vidika končnega
kupca okroglega lesa).
Pomanjkanje transparentnosti razumljivosti in
uporabe enotnih meril pri razvrščanju okroglega
lesa po kakovosti ima lahko posredne posledice
tudi za gozdarsko stroko. Uradni podatki o količinah in strukturi okroglega lesa, ki izhajajo iz podatkov, ki jih posredujejo gozdarske inštitucije, so
lahko podlaga za primerjavo kakovostne strukture
poseka v različnih časovnih obdobjih. Tovrstne
primerjave bi morale potrditi pozitivne premike
v kakovostni strukturi poseka, zaradi boljših evidenc še posebno v državnih gozdovih. Pa jih res!?
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Menimo, da je spremljanje kakovostne strukture
poseka, kjer bi se morali zrcaliti rezultati načrtnega
gospodarjenja z gozdovi, pomemben pokazatelj
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

5
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1 Uvod
Spoznanje, da sodobne tehnologije sečnje in
spravila lesa ne bodo in ne morejo obiti Slovenije,
je slovenska stroka spoznala še dovolj zgodaj, da
se je poskušala temu pravočasno odzvati in tudi
pripraviti na nove razmere. K hitremu odzivu je
botrovalo tudi dejstvo, da je v začetku tega desetletja
prvi stroj za sečnjo kupil kmet iz Luč, Moličnik,
kar je bil jasen signal, da poti nazaj ni več. Bil je
pionir na tem področju in je spodbudil slovenski
gozdarski postor, da je začel intenzivneje razmišljati
in se tudi ustrezno odzivati na nove razmere.
Glavni problem je bil in je še vedno preskok v
miselnosti stroke in javnosti, ki se pojavi vedno,
ko se spremeni trehnologija. Nič drugače ni bilo
v času, ko je ročno žago zamenjala motorna ali
ko je konja nadomestil traktror. Na Zavodu za
gozdove Slovenije smo se hitro (menimo, da tudi
pravočasno) zavedali, da je treba na tem področju
nekaj narediti. Zato smo v sodelovanju z drugimi
subjekti gozdarstva že leta 2002 začeli z delavniGozdV 67 (2009) 10

cami, kjer smo obravnavali različne vidike strojne
sečnje in na katere smo povabili vse, za katere
smo menili, da se jih omenjena problematika
zadeva. Od leta 2002 do 2005 smo organizirali
pet takih delavnic, ki so v glavnem zajele vse do
takrat znane probleme, predvsem pa so nakazale
na nujne korake, ki jih bi bilo treba opraviti pri
uvajanju strojne sečnje v Sloveniji.

2

Navodila za pripravo del
v sestojih, primernih za
strojno sečnjo

Prispevek nima namena zajemati problematike v vsej
razsežnosti, pač pa prikazuje predvsem usmeritve,
ki jih na Zavodu za gozdove Slovenije upoštevamo
pri pripravi del v gozdovih, kjer bo potekala strojna
sečnja. Preden jih predstavimo, moramo pojasniti,
da je to trenutno edino, kar lahko zaposleni na ZGS
* J. B., spec, univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
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Dobrodošla je vsaka dobronamerna pripomba, ki
bi jih lahko izboljšala.

Slika1: Prvi stroj za sečnjo v slovenski lasti

vzamejo v roke. Vsi, ne le zaposleni na Zavodu,
smo namreč v položaju, ko se poskušamo bolj ali
manj ustrezno znajti in usmerjati delo tehnologij,
ki pri nas nimajo dolge tradicije. Da zaposleni na
ZGS pri tem ne bi bili goli in bosi, smo leta 2005
pripravili začasna navodila za pripravo del v sestojih, primernih za strojno sečnjo. Naj opozorimo,
da so navodila začasna, saj jih na podlagi novih
izkušenj dopolnjujemo in popravljamo. Navodila so
tudi na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Formalni okviri priprave del
Pod »formalnostjo« okvirov razumemo možnosti,
ki nam jih omogoča zakonodaja. Temeljna akta sta
Zakon o gozdovih in Pravilnik o izvajanju sečnje,
ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov. Ob tem je treba poudariti,
da z gozdonogodpodarskimi načrti in posledično z
odločbo ne moremo predpisovati tehnologije sečnje
in spravila, lahko jo le prepovemo ali postavimo
določene omejitve. Če razmere omogočajo določeno tehnologijo, potem je odvisno od lastnika,
za katero tehnologijo se bo odločil. V odločbi za
sečnjo oziroma v njenem izreku torej tako kot za
druge tehnologije opredelimo potrebne omejitve
in zahteve, ki jih je treba upoštevati ali izvesti (čas,
razmočenost, gozdni red …).

Pomen vrste stroja glede na omejitve
Pri pripravi delovišč, izbiri drevja za posek ter
določitvi in označitvi sečnih poti je pomembno,
s katero vrsto stroja se bosta izvajala sečnja

Slika 2: Delavnice za strojno sečnjo (Kočevje 2005)
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Preglednica 1: Vrste strojev za sečnjo (LOSCHEK)

Masa
Širina
L roke
Drevo
Učinek
Uč./leto

T
Cm
M
Cm
m3/h
m3/leto

Majhni
4–8
160–200
6
20
3–5
7.000

in spravilo, pa tudi za kakšno kombinacijo
izvedbe se bomo odločili (samo s strojem, stroj
v kombinaciji z ročno sečnjo …). Zato je pri
tem pomembno grobo poznavanje strojev in
njihove značilnosti. V navodilih navajamo razvrstitev, ki smo jo povzeli po avstrijskem vzrorcu
(LOSCHEK). Značilnosti so pomembne zaradi
podatkov, ki določajo prostorsko razporeditev
sečnih poti, njihovo zmogljivost in omejitve pri
debelini debla.
Poleg temeljnih značilnosti so pomembna
tudi območja delovanja stroja, ki omogočajo še
normalno delovanje stroja, in sicer normalno za
okolje in napravo samo:
– prevoznost: brez težav je 35 do 40 % nagiba
terena;
– največji nagib terena za HV je 50 do 60 %.

Označevanje drevja za posek
Če ni drugačnega dogovora z izvajalci, drevje za
posek označujemo na običajen način. Dodatna
označitev je strošek izvajalca. Če je pripravljen
priskrbeti dodatno barvo in pomoč pri označitvi, drevje za posek označimo na način, kot
želi, sicer si sam dodatno označi že označeno
drevje.
Ker je sečnja s strojem hitrejša in strojnik
ne pride v »fizični« stik z označenim drevesom,
morajo biti oznake dovolj vidne. Obstaja več
načinov (pike na obeh straneh drevesa …). V
navodilih navajamo že preizkušen način, ki je
prikazan v nadaljevanju, povzet pa je po avstrijskih
navodilih (LOSCHEK).
Drevesa označimo z dvema poševnima črtama
na nasprotnih straneh debla, dolgima 20 do 25
cm, ker so pike premalo vidne.
GozdV 67 (2009) 10

Srednji
9–13
240–280
8,5–10
35
4–8
12.000

Težki
13–15(18)
260–290
10–11(15)
55
5–15
18.000

(LOSCHEK)

Priporočamo uporabo dobro vidnih in kakovostnih barv (oranžna, živo rdeča, svetlo zelena,
rumena, fluorescentne barve).
Kadar označujemo sečne ali spravilne poti, jih
označimo z znakom X.

(LOSCHEK)

Drevje evidentiramo na terenskem manualu. V
njem niso zapisana drevesa, ki ponavadi dodatno
napadejo na sečnih poteh (drevesa, za katere se
pri delu pokaže, da jih je treba odstraniti zaradi
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Slika 3: Sanacija vetroloma na Črnivcu (foto Jurij Beguš)

gibanja stroja, niso pa bila označena). Podatek za
evidenco takih dreves dobimo od lastnika gozda,
koncesionarja ali drugega izvajalca sečnje, kar pa
nemalokrat povzroča težave.
Omejitve, ki jih je priporočljivo oziroma
treba upoštevati
Omejitve, ki jih predpišemo, je treba v skladu s 17.
členom Zakona o gozdovih vnesti v gozdnogojitveni
načrt in posledično v odločbo o izbiri dreves za
posek oziroma v odločbo o sanitarnem poseku. Pri
izvajanju del izvajalce opozorimo na nepravilnosti.
Če je treba delo prekiniti, to od izvajalcev zahtevamo. Če z deli nadaljujejo, takoj pisno opozorimo
gozdarsko inšpekcijo. Izkušnje so pokazale, da je
treba v izrek odločbe zapisati, da mora izvajalec del
ZGS opozoriti o začetku del. Omeniti pa je treba,
da omejitve veljajo v normalnih razmerah. Nekaj
povsem drugega so izredne razmere, na primer v
ujmah poškodovani gozdovi, kjer je treba hitro in
učinkovito poskrbeti za sanacijo.
Na omejitve vplivajo sestojne razmere, časovna
izvedba del, prehodnost oziroma prevoznost
terena, vremenski vplivi.
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Omejitve zaradi sestojnih razmer
Na že pomlajenih površinah je zaradi manjših
poškodb priporočljivo, da se strojna sečnja kombinira s klasično. Smer podiranja drevja naj bo
izvedena tako, da bodo krošnje ležale zunaj že
izoblikovanega mladja. Pri intenzivnosti odkazila
za strojno sečnjo se upošteva stabilnost sestoja. Najmlajša razvojna faza, v katero je smiselno posegati s
strojno sečnjo, je mlajši drogovnjak. Strojna sečnja
naj poteka na način, ki ohranja strukturo habitatnih
tipov, na primer šopasto rast. V sestojih, kjer je že
potekala strojna sečnja, naj bi z njo nadaljevali tudi v
prihodnje. Pomembno je, da mora biti velikost stroja
prilagojena razvojnim fazam gozda (lahki stroji ne
morejo delati v debeljakih in obratno).
Ob pravilni izvedbi del bi moralo biti po končani sečnji in spravilu poškodovanih manj kot 10
% stoječih dreves. V začetku vegetacijske dobe
izvajanje strojne sečnje ni priporočljivo, saj se lubje
na delujočem kambiju zlahka olupi z debla (najbolj
tvegan čas je prvi mesec vegetacijske dobe).
Čas izvajanja del kot omejujoč dejavnik
V varovanih in zaščitenih območjih (parki,
Natura 2000) in v okolici biokoridorjev strojne
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Slika 4: Strojna sečnja v zimskih razmerah (foto Jurij Beguš)

sečnje ne izvajamo med sončnim zahodom in
vzhodom, ker se tako izognemo zvočnemu in
svetlobnemu spreminjanju naravnih razmer. Na
zimovališčih se dela ne izvajajo v času zadrževanja divjadi na takem območju. Na rastiščih
divjega petelina se dela ne izvajajo v času gnezdenja (marec–junij). V gozdovih s poudarjeno
socialno funkcijo naj se dela izvajajo zunaj
sezone največjega obiska.
Vremenski vplivi na sečnjo
Vremenske razmere vplivajo na zmogljivost in
učinkovitost stroja (premagovanje nagibov, višina
snežne odeje) in na vidljivost (megla, močno
deževje, sneženje). Visoka snežna odeja oteži
rez drevesa na največji dopustni višini panja. Ob
poseku v zimskih razmerah morajo biti sečne poti
dobro označene, da stroj ne zaide na pomlajene
površine, skrite pod snegom.
Poškodbe gozdnih tal
Gozdna tla so zagotovo najbolj omejujoč dejavnik
pri strojni sečnji, predvsem pri spravilu lesa iz
gozda. Nosilnost tal na sečnih poteh ne bi smela
popustiti v času izvedbe del. Na manj nosilnih
GozdV 67 (2009) 10

Slika 5: V tem primeru smo ustavili izvoz lesa. (foto
Jurij Beguš)
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tleh se odločimo za strojno sečnjo takrat, ko so
tla zmrznjena ali suha. V navodilih je določeno, da
se sečnja s strojem ali izvoz lesa prekine takoj, če
se na sečni poti (ne na gozdni vlaki) stroju vdira
za več kot 20 cm pod nivojem terena na več kot
na 10 % njene dolžine. To določilo je bilo deležno
največ strokovnih komentarjev in kritike. Zagotovo ga moramo pri omejitvah upoštevati tam, kjer
bomo ocenili, da je to smiselno (smrekovi sestoji
na Pokljuki). Prav poškodbe na sečnih poteh,
torej na gozdnih tleh (saj sečne poti niso objekti
v pomenu Pravilnika o gozdnih prometnicah),
ki praviloma nastanejo pri izvozu lesa iz gozda,
so tiste, ki povzročajo največ strokovnih dilem
in vprašanj. Ko bo stroka, bolje rečeno znanost
sposobna posredovati ustrezne rešitve, se bomo
pri omejitvah temu prilagodili.
Priprava sečnih poti in skladiščnih prostorov
Na karti umestimo strojno
sečnjo v okviru dopolnil
v tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta. Tuja literatura ni enotna
glede vnaprejšnjega opredeljevanja sečnih poti

na karti, saj je ponekod obvezna oziroma priporočljiva, drugod ne.
Sečna pot je negrajena gozdna prometnica,
po kateri se gibljeta stroj za sečnjo in stroj za
izvoz lesa. Praviloma na terenu označujemo
sečne poti. Če je mogoče, naj pri tem sodeluje
lastnik gozda, koncesionar ali izvajalec del,
lahko pa je odločitev o poteku vožnje prepuščena tudi strojniku. Predvsem je pomembno,
da pri tem zaposleni na ZGS tesno sodelujejo
s strojnikom, kajti izkušnje obeh bodo dale
najboljše rezultate. Če sečne poti označujemo,
je priporočljivo, da jih označujemo pred označitvijo drevja za posek. V čim večji mogoči meri
v sistem sečnih poti povežemo obstoječe poti in
vlake, ki pa morajo ustrezati velikostim strojev.
Vlake, ki so služile kot sečne poti, morajo biti
po končanih delih očiščene. Širina presek za
sečne poti je širina stroja + 0,5 metra na vsaki
strani. Preproga iz vej in sečnih ostankov je
pomembna za zmanjšanje škode na gozdnih
tleh in preostalem sestoju, preprečuje pa tudi
razvoj podlubnikov pri iglavcih.

Slika: Primer karte sečnih poti
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Preglednica 2: Značilnosti posameznih modelov izvedbe del (LOSCHEK)

Izvedba
Odpiranje
Koraki

m/ha
površina poti (m2)
1
2

Ocena

3
4
5
Stroški
Škoda

20 m
HV

30 m
40 m
HV in ročna sečnja HV in predspravilo (traktor,…)
500
333
250
1750
1166
875
Izdelava na poti in v izdelava na poti in v izdelava na poti in v dosegu
dosegu roke
dosegu roke
roke
posek in vmesno vmesno spr.
spravilo
spr.
Izdelava, sečnja
vlačenje
spravilo
izdelava
spravilo
1
1,25
1,70
1
2
3

Ob kamionski cesti naj se skladiščni prostori določijo skupaj z izvajalcem del. Velikost
skladiščnih prostorov je odvisna od predvidene
količine lesa in hitrosti odvoza. Spravilo lesa do
skladiščnih prostorov naj bo opravljeno, če je le
mogoče, po več sečnih poteh oziroma vlakah in ne
le po eni. Priporočljivo je, da je premikanje stroja
za sečnjo po terenu zvezno, s čim manj vračanji
po isti sečni poti. Zahteva je težje dosegljiva pri
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strojih za spravilo. Lastniku gozda ali izvajalcu
del pred začetkom dela posredujemo karto, na
kateri so označene meje sečne enote, trase sečnih
poti, smeri voženj in skladiščni prostori.
Sistemi izvedbe del
Z vidika medsebojnih razdalj med sečnimi potmi
v grobem upoštevamo dva sistema dela: sečnjo v
dosegu roke HV in sečnjo z vmesnimi conami.

(LOSCHEK)
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(LOSCHEK)

V grobem so lahko razdalje med sečnimi potmi
dolge 20 m, 30 m in 40 m.
Razmik med sečnimi potmi, ki je od 2- do
4-kratna dolžina roke, je odvisen od uporabljenega modela. V normalnih razmerah je razdalja

med sečnimi potmi 2-kratna dolžina roke. Če
je razdalja večja, se v vmesnih prostorih sečnja
izvaja z motorno žago, lahko predhodno ali pa po
obhodu stroja za sečnjo. Sistem dela z vmesnimi
conami je priporočljiv:

(LOSCHEK)
448
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(BULTEMAIER)

– na mokrih in skalovitih terenih oziroma tam,
kjer zaradi terenskih razmer ni mogoče določiti
sečnih poti;
– v mlajših razvojnih fazah, če nimamo na
voljo manjšega stroja, da preveč ne destabiliziramo sestojev. Zavedati pa se moramo, da se tako
poveča možnost poškodb na sestoju.
GozdV 67 (2009) 10

Nekateri morebitni tehnološki modeli
Uporaba opisanih modelov je pogojena s sestojnimi, terenskimi in tehnološkimi (obstoječe vlake)
razmerami na nekem sečišču ter s tehničnimi
možnostmi izvajalca del.
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Slika 6: Predstavitev strojne sečnje poslancem Državnega zbora na Pokljuki oktobra 2009 (foto Borut Debevec)

Razdalja med sečnimi potmi je 2-kratna
dolžina roke.
Ta model omogoča popolnoma mehanizirano
redčenje s predhodno sočasno pripravo sečnih
poti. Ekonomsko in poslovno je tak pristop
najučinkovitejši, vendar uporaben v ustreznih
in v zadosti stabilnih sestojih; primernejši je v
odraslih oziroma starejših razvojnih fazah. Po
sečni poti se gibljeta oba: stroj za sečnjo in stroj
za spravilo. Razdalja med sečnimi potmi je enaka
dvojni dolžini roke in je ponavadi 20 m.
Modificirano obliko takega modela predstavlja
spodnja slika, ko se stroj za spravilo ne giblje po
vsaki sečni poti, ampak uporablja vsako drugo. Stroj
za sečnjo v vmesnih conah poseka in izdela drevje
ter ga zloži v doseg roke stroja za spravilo.
Razdalja med sečnimi potmi je do 4-kratna
dolžina roke.
Priprava sečnih poti in redčenje se izvajata s
strojem za sečnjo v dosegu njegove roke. Sledi
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sečnja dreves v vmesni coni z motorno žago, ki jih
stroj za sečnjo dodela v drugem obhodu. Ročna
sečnja se lahko izvaja tudi pred prihodom stroja
za sečnjo, vendar le v redkih sestojih.
Razdalja med sečnimi potmi je večja kot
4-kratna dolžina roke.
Po tem modelu se priprava sečnih poti in redčenje izvajata s strojem za sečnjo na dosegu roke.
V vmesni coni ročno podiramo cela drevesa in
taka vlačimo (traktor, konj) do dosega roke stroja
za sečnjo, kjer jih dodelamo s strojem za sečnjo,
lahko tudi s procesorjem.
Prej omenjene kombinacije so predstavljene
še na drugi način.
Nujno moramo omeniti, da so to le nekateri
od morebitnih modelov, ki se spreminjajo s
tehnološkim razvojem in uporabo procesorske
glave na žičnih žerjavih, ki jih v navodilih še ne
omenjamo.
GozdV 67 (2009) 10
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3 Za zaključek
Kot smo že omenili, je predstavljeni način dela
začasen in ga bomo na Zavodu za gozdove
Slovenije sproti dopoljnevali na podlagi novih
spoznaj in izkušenj. Pri tem pričakujemo pomoč
celotne stroke in znanosti, saj bomo le s skupnim
delovanjem in angažiranostjo vseh subjektov
gozdarstva usmeritve zapeljali v pravo smer. Ne
nazadnje bomo na enak način morali delovati
tudi pri obveščanju javnosti (saj to ni in ne more
biti le naloga Zavoda za gozdove Slovenije), ki
postaja do izvajanja del v gozdovih vedno bolj
občutljiva in kritična, zato se mora stroka odzivati
profesionalno.
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1

Uvod

Gozdovi so premalokrat gost v mislih in dejanjih
politike. Zaradi koristi, ki jih gozdovi dajejo, bi
lahko v političnih programih in tudi v koalicijskih pogodbah vseh političnih smeri zavzeli več
prostora. Iz tega lahko zaključimo, da ima politika
sorazmerno medel odnos do gozdov in tudi do
gozdarstva. Razpravljanje, ki se občasno pojavi,
je predvsem posledica občutkov posameznikov,
ki nabirajo politični kapital zase. Organiziranih
razmislekov in na njihovi podlagi načrtnega dela
za doseganje določenega političnega cilja pa ni
opaziti. Ne glede na to so za spodbujanje odnosa
do gozdov in gozdarstva dobrodošla tudi taka,
posamična razmišljanja. Bolje nekaj kot nič. Tudi
taka občasno vzvalovijo, sicer na tem področju
preveč mirno družbeno morje. Na žalost je bila
njihova posledica predvsem to, da se je gozdarstvo
preveč ukvarjalo samo s seboj, temu primerno
pa premalo z reševanjem vsebinskih vprašanj
gospodarjenja z gozdovi in njihovo vizijo.
Kot v tretji najbolj gozdnati državi v Evropi bi
morali imeti v Sloveniji že oblikovan nacionalni
odnos do gozdov, ki bi bil dobesedno viden in bi ga
čutili na vsakem koraku, tudi v gozdu in v rabi lesa.
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Ker o njem še ne moremo govoriti, bi moralo biti
oblikovanje takega odnosa izziv tudi za politiko:
– iz njega bi moralo izhajati sožitje človeka in
gozda,
– jasno bi moralo biti, da bomo iz gozda hvaležno
in rahločutno ter optimalno jemali vse, kar
nam lahko trajno ponudi (tudi les),
– hkrati pa tudi to, da bomo gozdu vračali, kar
je potrebno za trajno funkcioniranje vseh
njegovih vlog.
Izoblikovanje takega odnosa je mogoče samo
z vztrajnim in načrtnim delom pri uresničevanju
politik na področjih družbenega življenja, ki
lahko prispevajo k oblikovanju takega odnosa do
gozdov. Tako delo pa praviloma kratkoročno ne
prinaša političnega kapitala. Če bi bile politike
že sedaj tako naravnane, se ne bi dogodilo, da v
oblikovani politiki razvoja Slovenije gozd in les
nista opazna niti med vrsticami in tudi ne, da je
v reformiranem osnovnošolskem izobraževanju
gozdu namenjeno manj prostora.
Doslej se je naš odnos do gozda najbolj izrazito
poskušal oblikovati v okviru politike gospodarjenja
* J. F., univ. dipl. inž. gozd., Zveza gozdarskih društev
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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z gozdovi, ki pa objektivno ne more zajeti vseh
vsebin takega odnosa.

2

Vpliv politike na politiko –
sistem gospodarjenja z
gozdovi v Sloveniji

Na račun gozdov in gozdarstva si je politika največ
političnega kapitala nabirala v obdobju od leta
1989 do 1993, ko je z velikim pokom povzročila
razpad obstoječega sistema gospodarjenja z gozdovi, kar bi nastalo tudi samo po sebi, vendar po
bolj racionalni poti, ne da bi pri tem imela jasno
podobo, kaj s takim pristopom resnično povzroča
in ne da bi imela oblikovano jasno podobo novega
sistema. Negativen odnos politike je bil oblikovan
predvsem do sistema zbiranja sredstev za vlaganja
v gozdove prek obvezne prodaje lesa. To je bilo
obravnavano kot glavna pomanjkljivost sistema,
za katero naj bi bili krivi njegovi izvajalci, določeni
z zakonom. Gozdna gospodarstva ta izvirni greh
nosijo še dandanes, kaže pa se v še vedno pretežno
negativnem odnosu politike do delniških družb,
ki pretežno nosijo njihova imena. So pa te družbe
v pretežno zasebni lasti, organizirane po veljavnih
predpisih. Za nevzdržno je bilo prikazano tudi
tako imenovano odkazilo drevja za posek, glavno
orodje za usmerjanje razvoja gozdov v sonaravnem
gospodarjenju z gozdovi. Povzročen je bil spor med
lastniki gozdov in stroko. Zaradi tega so posledice
nastale predvsem v zasebnih gozdovih:
– ker je usahnila prodaja lesa prek gozdarskih
organizacij, so bila vlaganja v gozdove zmanjšana na minimum (financiranje iz javnih
sredstev),
– povečala se je stihijska sečnja, usmerjanje razvoja
gozdov je bilo pod velikim vprašajem,
– sredstev za vzdrževanje gozdnih cest tako rekoč
ni bilo.
V bistvu je v zasebnih gozdovih določen čas
vladalo brezzakonje, ker je bilo ustvarjeno tako
vzdušje, da marsikaterega določila še veljavnega
zakona ni bilo mogoče izvajati.
Verjetno so prav negativne posledice, ki jih
je povzročil revolucionarni pristop v spreminjanju politike gospodarjenja z gozdovi in jih je
zaznala tudi politika, povzročile sorazmerno hiter
sprejem temeljnega predpisa za gospodarjenje z
gozdovi, Zakona o gozdovih leta 1993. V njem je
bil ohranjen temeljni okvir slovenskega modela
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gospodarjenja: sonaravnost in večnamenskost,
ki se zagotavljata z izvajanjem usmeritev, ki jih
javna gozdarska služba izdela za vse gozdove ne
glede na lastništvo za usmerjanje razvoja gozdov
(gozdnogospodarski načrti). Ohranjena je bila
kulturno-civilizacijska pridobitev – prost dostop v
gozdove, zagotovljeno je bilo sofinanciranje vlaganj v zasebne gozdove v razmerju s tem, koliko
katero delo prispeva k zagotavljanju javnih koristi
(uveljavljeno je za gozdnogojitvena in varstvena
dela ter za vzdrževanje gozdnih cest).
Tri leta pozneje je bil v parlamentu sprejet
Program razvoja gozdov v Sloveniji, prvi poskus
za razvoj odnosa do gozdov v Sloveniji, ki ni
zajemal zgolj gospodarjenja z gozdovi.
Potem pa v več kot desetletnem obdobju ni
bilo resnejšega vpletanja politike, ki bi terjalo
spremembe temeljnih usmeritev v teh dokumentih. V letih 2002 in 2007 so bile sprejete samo
spremembe Zakona o gozdovih, ki so jih terjali
drugi predpisi, in dodane manjše dopolnitve za
izboljšanje sistema. To kaže, da imamo edinstveno
priložnost, da sistem gospodarjenja kakovostno
nadgradimo v miru in preudarno na mestih,
kjer se za to kažejo potrebe. Politika ne bi smela
zanemariti te priložnosti, čeprav se bo morala
znebiti načina dela, ko z metanjem kamenja želi
vzbuditi pozornost družbe predvsem zase, ali rušiti
nekaj, za kar nima primerne alternative. V tem
času je imela tudi stroka načelno dovolj časa, da
bi stabilizirala svoj odnos z lastniki gozdov in da
bi v strokovnem izvajanju določil zakona poiskala
v vsebinskem in ekonomskem pogledu najbolj
racionalne rešitve. Ali je to obdobje uporabila za
to? Menimo, da ne v celoti. Tudi zato ne, ker se
je ukvarjala sama s seboj tudi takrat, ko to ni bilo
posledica vpletanja politike.
Zakonodajna politika ima v poslanskih vprašanjih inštrument, s katerim lahko tehta in usmerja
uresničevanje s predpisi postavljene politike. V
obdobju po letu 1993 je bil ta inštrument sicer
uporabljen, ne pa tako pogosto in sistematično, da bi
lahko dal odgovore o uresničevanju ključnih ciljev,
postavljenih v politiki gospodarjenja z gozdovi.
Dejstvo je, da bi moralo biti tudi izvršni politiki
omogočeno (zasedenost sistemiziranih delovnih
mest), da bi po letih izvajanja sistema že imela
odgovore na vprašanja, ali je treba in kako je treba
sistem gospodarjenja z gozdovi ali pa njegove
podsisteme kakovostno nadgraditi ali dograditi.
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V ospredje se že postavljajo vprašanja:
– kako dograditi sistem spodbud in zapovedi
lastnikom gozdov, da bi se v izvajanju tistih
ukrepov v gozdovih, ki najbolj vplivajo na
njihovo ohranitev in razvoj, bolj približali
načrtovanemu,
– kako dopolniti sistem vzdrževanja gozdnih
cest, da bi omogočili redno vzdrževanost vsaj
60 % cest,
– kako zagotoviti usmerjanje prostega dostopa
v gozdove, ki postaja vse večja nuja za zdravje
človeka oziroma družbe, pa hkrati tudi vse
večje breme za gozd,
– kako v izvajanje sistema gospodarjenja z gozdovi bolj pritegniti lastnika gozda.

3

Vpliv politike na izvajanje
sistema gospodarjenja z
gozdovi
3.1 Državni gozdovi (DG)
V imenu in za ime države z DG gospodari Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG). Sklad je
nastal zaradi gospodarjenja z državnimi zemljišči,
zaradi izvajanja določene zemljiške politike in
zaradi izvajanja denacionalizacije na zemljiščih.
Glede gospodarjenja z gozdovi je specifična tvorba
in je onemogočil organiziranje gospodarjenja z
državnimi gozdovi po nekaterih znanih vzorcih
v Evropi, je pa imel v svojem času zelo opravičljive argumente za nastanek (denacionalizacija).
Za gospodarjenje z DG pomeni personifikacijo
lastništva. Vsi lastniki pa imajo enake prepovedi
in zapovedi, določene z zakonom. Javna gozdarska
služba ima tako v vseh lastništvih sogovornika za
usklajevanje javnega in lastniškega interesa.
V DG so morebitni posek in vlaganja v gozdove izvedena na ravni načrtovanega. Politika
pri obravnavanju programa dela in finančnega
načrta SKZG ni vsiljevala rešitev, ki bi lahko
ogrozile načrtovani razvoj državnih gozdov in
njihovo trajnost.
V tem obdobju je bila aktivno vpletena predvsem v kadrovanje vodstvenih struktur in v
razmišljanje o statusu SKZG. Njena aktivnost se
je ponavadi povečala ob poročilih o poslovanju
ali pa ob poročilih računskega sodišča. Zaradi
težav, ki jih je imel SKZG v spremljanju in izkazovanju poslovnih rezultatov, predvsem pa tudi v
oblikovanju sredstev za izvajanje programa dela,
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je bilo vseskozi v ospredju vprašanje, ali je njegov
status ustrezen. V tem obdobju politika ni našla
zadovoljivega odgovora na to vprašanje. Očitno je,
da v obstoječi statusni obliki lahko najbolj vpliva
na sklad. SKZG še vedno posluje po pravilih javnega zavoda. Prav bi bilo, da bi vsebinsko dosegel
raven podobne ustanove v Franciji, še posebno
zato, ker postaja vse večja potreba za ustrezno
izvajanje zemljiške politike.
V ospredju pozornosti politike je še vedno
vprašanje, ali država kot lastnik iz gozdov prejema ustrezno rento, ker so koncesije podeljene
z zakonom in jih ni mogoče preverjati na javnem
natečaju. Pošten izračun rente ni problematičen.
Zanj obstajajo standardi, ki so zajeti tudi v naših
predpisih za izračunavanje odškodnine za koncesijo. Zagotoviti je treba le ustrezno količinsko in
finančno spremljanje vseh poslovnih dogodkov,
povezanih s predmetom koncesije. Tega dosedanje
vpletanje politike ni zagotovilo. V kakovostno
koncesijsko razmerje bi morala biti vgrajena tudi
merila in določila, ki bi, poleg že zagotovljene
dolgoročnosti, vzpodbujala koncesionarja za čim
kakovostnejše delo, ki bi povečevalo prihodek za
koncendenta, pa tudi za koncesionarja. Kakovosten
oziroma korekten koncesijski odnos naj bi na eni
strani zagotovil ustrezno odškodnino za koncesijo,
na drugi pa izpolnil tudi družbeno pričakovanje,
da bi bili po izteku prvega koncesijskega razmerja
oblikovani izvajalci del v gozdovih, ki bodo po
letu 2016 sposobni za domače delavce pridobiti
delo tudi na javnih natečajih.
Čeprav je poslovni interes koncendenta in
koncesionarja praviloma identičen, v celotnem
koncesijskem obdobju dosegati čim enakomernejši vrednostni donos, je vpletanje politike
prispevalo, da je med njima stalni bolj ali manj
prikrit spor, ki je privedel do medsebojnega
nezaupanja. To pa na poslovanje SKZG oziroma
na korektnost koncesijskega razmerja vsekakor
ne deluje pozitivno.

3.2 Zasebni gozdovi (ZG)
V ZG se največji vpliv politike na gospodarjenje
odraža v vsakoletnem določanju sredstev, namenjenih sofinanciranju vlaganj v gozdove. Proračunska sredstva za ta namen so se zmanjševala
tako, da so do leta 1998 omogočala sofinanciranje
okoli 65 % načrtovanih del, najpomembnejših za
ohranitev in razvoj gozdov, v zadnjem obdobju
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pa omogočajo le okoli 30 %. Ali povedano drugače: v najugodnejšem obdobju so sredstva za
izvajanje programa Gozdarstvo pomenila okoli
17 % proračunskih sredstev MKGP, v zadnjem
obdobju pa okoli 6 %. To dejstvo škodljivo vpliva
na realizacijo del v gozdovih, ki se sofinancirajo.
Sofinancirajo pa se le tista, ki so v javnem interesu.
Politika, kljub opozarjanju na ta dejstva, ki lahko
usodno vplivajo na razvoj gozdov (zaključni računi
proračuna), doslej ni prispevala, da bi se težnje
bistveno spremenile.
V tem obdobju je vpletanje politike nekajkrat
povzročilo, da so bila oblikovana različna stališča
o istem vprašanju s področja urejanja prostora
na različnih strokovnih ravneh oziroma tudi
odločitve, ki niso bile povsem v skladu s predpisi.
To vsekakor zmanjšuje kredibilnost stroke, pa
tudi politike.
Ker je lokalna politika na podlagi zakona
aktivno udeležena pri odločanju o vzdrževanju
gozdnih cest, je bilo tudi njeno vpletanje na tem
področju največje. Predvsem je bilo izraženo v
nezadovoljstvu nad višino razpoložljivih sredstev.
Njen vpliv pa se kljub precejšnji zastopanosti v
parlamentu ni odražal v povečanju proračunskih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest.
Vpliv politike in predvsem njena neodločnost
za dokončno oblikovanje gozdarskega dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) sta
privedla do tega, da trenutno ni ustanove, ki bi
imela sredstva in kadre za zagon organiziranega
usmerjanja razvoja izvajalskega dela v ZG in razvoj
prihodkovno čim uspešnejšega gospodarjenja z
njimi. Glede na veliko razdrobljenost zasebne
gozdne posesti je za ekonomsko uspešno gospodarjenje bistvenega pomena povezovanje lastnikov gozdov. To naj bi se po določenem obdobju
samofinanciralo. Potrebno je, da politika sodeluje
pri rešitvi tega problema, kar bo prispevalo, da
bosta realizacija poseka in vlaganj tudi v ZG bliže
načrtovanemu. Tudi zaradi vpletanja politike je
projekt KGZS dal manj od pričakovanega.

4

Vpletanje politike v
oblikovanje nacionalnega
odnosa do gozdov

Politika je bila aktivno vključena v delo delavnic
in forumov, na katerih se je v letih 2006 in 2007
dokončno oblikoval Nacionalni gozdni program
GozdV 67 (2009) 10

(NGP). S sprejemom Resolucije o Nacionalnem
gozdnem programu, novembra 2007 v parlamentu,
je bil nadomeščen Program razvoja gozdov v
Sloveniji.
Brez sodelovanja politike ne bodo mogli biti
izdelani, sprejeti in izvajani operativni programi
NGP, ki naj bi zagotavljali uresničevanje ciljev iz
vsakega od osemnajstih poglavij, ki ga sestavljajo.
Uresničevanje nekaterih ciljev bo moralo biti
vgrajeno tudi v ustrezne dokumente področnih
politik. Tako bo zagotovljena izgradnja dobršnega
dela našega odnosa do gozdov.
Ker je potrebnost ali škodljivost vpletanja
politike v razvoj gozdarskega izobraževanja in
raziskovalne dejavnosti podobna kot na drugih
področjih, ju v tem razmisleku ne navajamo.

5

Zaključek

– Vsako vprašanje, vsak problem, ki nastane v
družbi, se lahko spolitizira in politika ima ne
samo pravico, ampak dolžnost, da se vplete v
njegovo reševanje.
– Če dogajanje na določenem družbenem področju poteka v dogovorjenih, sprejetih okvirih,
ni vprašanj, ni težav, načeloma ni potrebe za
vpletanje politike. Vpletanje je potrebno pri
oblikovanju politike takrat, ko v praksi nastajajo
odkloni od določene politike. Ko se poskuša
odklone od dogovorjene politike ustvarjati in
spodbujati, je vpletanje škodljivo.
– Politika more problem tudi umetno ustvariti,
da se lahko vplete. Tega ni mogoče preprečiti.
Ponavadi je takrat vpletanje škodljivo.
– Racionalno delovanje politike ne more biti
usmerjeno v škodljivost.
– Neželeno je vpletanje politike po sistemu
»horuk«, še zlasti ne takrat, ko to povzroča
nezakonito stanje.
– Tudi izrazito strokovno vprašanje lahko postane
politično, predvsem kadar je mogočih več rešitev, ki bi imele v okviru, na katerega delujejo,
različne posledice. Če se v takem primeru vplete
politika, je pričakovati, da bo našla način in čas,
da bo prispevala k izboru optimalne strokovne
rešitve.
– Da bi bilo vpletanje politike potrebno, mora
temeljiti na izdelanih določilih in merilih za
spremljanje realizacije ciljev, ki jih je sooblikovala.
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Ferdinand Maria grof Attems - Heiligenkreuz (1885–1946)
iz Slovenske Bistrice – prvi doktor s področja gozdarstva
s sedanjega slovenskega ozemlja?
Jože Maček1
Naslovu sem dodal vprašaj, ker ni povsem zanesljivo, da je omenjeni grof Attems zares prvi doktor
s področja gozdarstva pri nas, čeprav kot pisec
tega sestavka menim, da je. Dokončni odgovor
bodo lahko dala šele nadaljnja raziskovanja ali pa
naključje, kakršno je bilo to, da sem pri pisanju
knjige Podčetrtek skozi stoletja, Maribor, 2008,2
naletel na navedbo, da je v naslovu omenjeni član
grofovskega rodu Attems študiral gozdarstvo v
Münchnu in tam dosegel doktorat znanosti s
temo o iglavcu tisi. S slovenskega ozemlja je do
konca avstro-ogrske monarhije na visokih šolah
študiralo gozdarstvo bolj malo gimnazijcev, ki
pa praviloma kot drugi slovenski študentje niso
bili tako dobro situirani, da bi se po visokošolski
diplomi lahko odločili še za pripravo doktorske
disertacije in zagovor doktorata. Naziv doktor
znanosti je bil v avstrijskih časih in ponekod
še nekaj časa pozneje v vseh znanstvenih disciplinah, razen v medicini, veterini in pravu,
kjer je pomenil tudi kvalifikacijo za poklicno
delo, le čast (Doktorwürde), s katero niso bile
povezane nikakršne druge pravice, kot da se
je nosilec lahko predstavljal in podpisoval kot
doktor. Današnje zahteve, ko brez znanstvenega
doktorata (Doktorgrad) ni mogoče doseči profesorskih ali znanstvenih nazivov v akademski ali
znanstveni sferi, do sedemdesetih let prejšnjega
stoletja večinoma niso poznali. Tedaj so, npr., celo
najvišjo stopnjo rednih profesorjev na univerzi
po redni poti lahko dosegli strokovnjaki, ki so
imeli le visokošolsko diplomo ter znanstvena in
strokovna dela ali pa tudi teh ne kaj prida. Tako je
bilo tudi na naši Agronomsko-gozdarski fakulteti
1

Akad. zasl. prof. dddr. Jože Maček, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101,
1111 Ljubljana
2
Maček, Jože: Podčetrtek skozi stoletja. Maribor, 2008,
str. 12–36.
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(sedanji Biotehniški fakulteti) do omenjenih
sedemdesetih let. Skratka, v prejšnjih časih je
bilo mogoče zgolj z visokošolsko diplomo doseči
najvišje položaje v stroki, v akademski sferi in v
državni upravi. Menim, da je to eden poglavitnih
razlogov, da so se tedanji visokošolski diplomanti
le redko odločali za pridobitev doktorata in da
so bili tedanji doktorji posebno v aplikativnih
strokah sila redki.
Dodatni razlog je bil, da je bilo dokaj zapleteno pridobivanje doktorske časti za diplomante
tehničnih, agronomskih in gozdarskih visokih šol. Tedanje univerze, ki so bile v glavnem
humanistično usmerjene (vključujoč teologijo,
medicino in pravo), so ostro nasprotovale, da
bi država omenjenim tehničnim visokim šolam
dovolila podeljevanje doktoratov. Šele nekaj let
pred prvo svetovno vojno, ko so omenjene visoke
šole dosegle že zelo visoko znanstveno raven, nič
manjšo ali tu in tam celo višjo kakor fakultete, je
država vendarle dovolila najboljšim, da so smele
začeti s podeljevanjem doktoratov.
Prejšnje restriktivno ravnanje do diplomantov
omenjenih visokih šol pa je bilo treba vendarle
na neki način omiliti in tako so nekatere univerze
dovolile, da so se omenjeni diplomanti formalno
za dva ali štiri semestre vpisovali na filozofske
fakultete, kjer so poučevali tudi naravoslovje (tedaj
še ni bilo naravoslovnih fakultet) ali na fakultete
za državne in pravne vede (kjer so bile), pod
mentorstvom kakega njihovega profesorja izdelali
disertacijo in pod pogoji teh fakultet – večinoma
z rigorozi – delali doktorat. Na zagrebški agronomsko-gozdarski fakulteti so po moji vednosti na
tak način delali doktorat trije poznejši profesorji,
eden na naravoslovni fakulteti v Pragi, eden na
neki fakulteti za državne in pravne vede v Nemčiji
in eden na filozofski fakulteti v Zagrebu (sicer iz
naravoslovne tematike, ker so bile tedaj naravoslovne discipline še vključene vanjo).
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Poseben primer je bil na Univerzi Ludviga
Maksimilijana v Münchnu, kjer je študiral Ferdinand grof Attems. Tam so bile katedre z gozdarsko
tematiko vključene v Fakulteto za državne in
pravne vede (Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaften) in diplomanti so lahko delali doktorat
kar na matični fakulteti. Seveda se je doktorska
diploma lahko glasila le za državne ali pravne vede
in ne za tiste, v tem primeru gozdarstvo, ki so bile
v fakulteto vključene kot bolj postranske. Take
razcepljenosti doktoratov po drobnih strokah,
kot jo imamo pri nas zdaj, včasih niso poznali.
Doktorat se je lahko glasil le za tisto vedo, ki je bila
zajeta v naslovu fakultete, neodvisno od tega, kaj
so na fakulteti poučevali in neodvisno od naslova
doktorske disertacije.
Po uvodnih navedbah o pridobivanju doktoratov
v prejšnjih, predvsem staroavstrijskih časih, se velja
vprašati, ali velja šteti grofa Attemsa za slovenskega
gozdarskega strokovnjaka, saj vemo, da je bil član
visokega plemstva, ki je približno 250 let živelo na
Štajerskem, na širšem slovenskem ozemlju pa kar od
sredine 12. stoletja. To plemstvo je bilo v duhu časa
bolj kot ne nemško usmerjeno, čeprav so predvsem
lastniki gospostev gotovo znali tudi slovensko, da so
se lahko sporazumevali s podložniki. Rod Attemsov
lahko nedvomno štejemo za visoko plemstvo, ki je
bilo v bistvu nadnacionalno usmerjeno. Ravnalo
se je pač po okolici, v kateri je živelo. Po sedanjem
pojmovanju slovenske zgodovine štejemo za slovensko vse, kar se je na našem ozemlju dogajalo;
tako so tudi ljudje drugih narodnosti, ki so živeli
in delovali pri nas, naši, so del naše zgodovine.
Potemtakem smemo grofa Attemsa obravnavati
kot našega gozdarskega strokovnjaka, in sicer še
toliko bolj, ker je bil lastnik številnih zemljiških
gospostev na Spodnjem Štajerskem in obsežnih
gozdov na Pohorju.
Predniki prvih Attemsov3 naj bi se priselili
s Švabske v Furlanijo in službovali na visokih
položajih na dvoru oglejskega patriarha. Eden
od njih je pridobil zemljiško posest z gradom
Attems (Attimis), slovensko Ahten. Zdaj je grad
obnovljena razvalina. Po tem gradu so Attemsi
prevzeli svoje ime. Po službovanju pri oglejskem
3

Frank Ulrike, Ferdo Šerbelj: Kratka zgodovina grofov
Attems. Zbornik občine Slovenska Bistrica II. Slovenska
Bistrica 1990, str. 144–161.
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patriarhu so bili v službi Beneške republike, nato
pri Goriških grofih, po njihovem izumrtju pa so
se usmerili na sever in so bili v službi Habsburžanov, bodisi neposredno na dvoru ali pa so imeli
visoke deželne službe (npr. kot deželni glavarji)
v Gorici in Gradcu. Attemsi so postopoma prek
nižjega plemstva pridobili baronstvo in so svojemu
prvotnemu imenu Attems dodali še Heiligenkreuz,
po Sv. Križu pri Vipavi, kar izpričuje povezanost
z našimi kraji. Pozneje so postali državni grofje
(Reichsgrafen); ta naziv je veljal za vse tedanje
Rimsko cesarstvo nemške narodnosti. Tega ranga
pa niso nikoli uveljavljali in so se omejili le na
Avstrijo. Attems - Heiligenkreuz so bili posebna
veja razvejanega rodu Attems. Od sredine 17. stoletja je bil uradni naslov štajerske veje, iz katerega je
izšel naš »obravnavanec«, Attems - Heiligenkreuz,
kot je zapisano tudi na spomeniku te družine na
pokopališču v Slovenski Bistrici.
Zelo pomemben prednik grofa Ferdinanda
Attemsa je bil Ignac Maria grof Attems (1652–
1732), ki se je prvi za trajno naselil na Štajerskem, kjer so on in njegovi nasledniki pokupili
številna gospostva (Štatenberk, Dornava pri
Ptuju, Podčetrtek ter urad Nezbiše, Hartenštajn
ter urad Pilštajn, grad in gospostvo Brežice, grad
in gospostvo Rajhenburg (zdaj Brestanica) in
razne manjše graščine v okolici Gradca. V mestu
samem je pokupil več hiš v ulici Sackgasse, ki
jih je ukazal porušiti in je na njihovem mestu
zgradil veliko palačo. Ignac Maria grof Attems je
z vso svojo veliko posestjo najprej oblikoval dva
družinska fidejkomisa, ki ju je dodelil svojima
sinovoma. Fidejkomis je pravna oblika, po kateri
gospostvo vedno deduje najstarejši sin, ki pa je v
bistvu samo upravitelj, ker od gospostva ne sme
ničesar odtujiti, niti se nanj ne sme zadolžiti. Svoje
brate je moral izšolati za stanu primerne poklice,
sestram pa zagotoviti stanu primerne dote. Ker
je bila uvedba fidejkomisa velik poseg v svobodo
razpolaganja s premoženjem in s tem škodljiva za
narodno gospodarstvo, jo je moral odobriti sam
cesar. Pozneje je bil za vsako odobritev fidejkomisa
potreben poseben zakon. Eden od sinov je umrl
brez potomcev in tako se je vsa ogromna posest
združila v rokah enega fidejkomisnega imetnika
Ignačevega vnuka Ignaca Marije II. Attemsa
(1714–1762), ki je utemeljitelj slovenjebistriške
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Attemsov grad v Slovenski Bistrici

veje grofov Attems - Heiligenkreuz, ki so imeli
sicer svoj sedež v Slovenski Bistrici, veliko pa so
živeli v Gradcu. Nato si je sledilo pet generacij tega
rodu, ki jih ne kaže podrobno obravnavati; od njih
je bil grof Edmund Attems neporočen in je vsa
veleposestva (do 1848 gospostva) prevzel njegov
nečak (stričev sin), naš obravnavanec Ferdinand
Marija grof Attems. Člani vmesnih generacij tudi
iz drugih vej, ne samo slovenjebistriške, so bili vsi
po vrsti visoki državni uradniki, okrajni, okrožni
in deželni glavarji na Štajerskem in drugod. Iz
petih generacij so izšli štirje škofje. Jožef Ožbalt
grof Attems je bil lavantinski škof (1724–1744),
Ernest Amadej grof Attems je bil ljubljanski škof
(1742–1757), Karl Mihael grof Attems je bil goriški
nadškof (1752–1774) in Otokar Marija grof Attems
seckavsko-graški škof (1853–1867).
Zadnji lastnik vseh veleposestev in gradov
Attemsovega rodu je bil Ferdinand Marija grof
Attems - Heiligenkreuz (1885–1946) (sl. 1). Rodil
se je v Welsu v Gornji Avstriji, kjer je služboval
njegov oče Emil kot častnik. Gimnazijo je obiskoval
v jezuitskem plemiškem kolegiju v Kalksburgu pri
Dunaju. Na fakulteti za državne in pravne vede v
Münchnu je študiral gozdarstvo, kjer je leta 1910
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dosegel doktorat državnih ved z inavguralno
disertacijo z naslovom Die Eibe (Taxus baccata L.).
Eine waldbauliche Studie. Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde in der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Kgl. Bayerischen
Ludwig-Maximilians-Universität zu München.,
vorgelegt von Ferdinand Graf von Attems-Heiligenkreuz. München 1910. Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callweg.4 (sl. 2), v prevodu: Tisa
(Taxus baccata L.). Gozdnogojitvena študija.
Inavguralna disertacija za dosego časti doktorja
na Fakulteti za državne vede Kraljeve Bavarske
univerze Ludvika Maksimilijana v Münchnu, ki
jo je predložil Ferdinand grof Attems - Heiligenkreuz. München 1910. Disertacija je obsegala 65
strani s 50 literaturnimi navedbami. Po pravilih
nemških univerz, ki veljajo še zdaj, je morala biti
disertacija natisnjena v knjižni obliki v določenem
številu izvodov, zdaj je to število 150.
4

Die Eibe (Taxus baccata L.). Eine waldbauliche Studie.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde in
der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Kgl. Bayerischen
Ludwig-Maximilians-Universität zu München., vorgelegt
von Ferdinand Graf von Attems-Heiligenkreuz. München
1910. Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callweg.
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Po vrnitvi s študija se je najbrž uvajal v gospodarjenje na očetovih veleposestvih do začetka prve
svetovne vojne. Tedaj je bil vpoklican k vojakom
in je bil do leta 1916 na srbskem bojišču, kjer
je bil težko ranjen. Ob odpustu iz armade je bil
imenovan za cesarsko-kraljevega komornika in
častnega viteza Malteškega viteškega reda. Postal
je adjutant cesarice Zite, žene zadnjega avstrijskega cesarja Karla I. Na Dunaju se je spoznal z
Eleonoro grofico Nostitz-Rieneck, s katero se je
poročil leta 1917. Leta 1918 je postal jugoslovanski državljan in dedič vseh Attemsovih posesti v
Sloveniji in po svojem stricu Edmundu lastnik
omenjene palače v Gradcu. Po smrti prve žene se
je poročil z njeno sestro Vando. Z obema je imel
pet sinov. Prvorojenca bomo posebej omenili, ker
je šel prvotno po očetovih stopinjah in je študiral
gozdarstvo v Zagrebu. Dr. Ferdinand Attems je
znani ljubitelj umetnosti. Leta 1939 je za javnost
odprl svojo galerijo slik v graški palači. V skrbi
zanjo je med drugo svetovno vojno prenesel del
zbirk v slovenjebistriški grad, kjer je med obema
vojnama v glavnem živel (sl. 3). Po koncu vojne
je del slik in drugega inventarja prek Federalnega zbirnega centra brez navedbe izvora prešel
v Narodno galerijo, Narodni muzej in druge
ustanove v Ljubljani ter v pokrajinska muzeja v
Mariboru in Ptuju.
Med drugo svetovno vojno je bil grof Ferdinand Attems konjeniški stotnik nemške armade
najprej v Zagrebu, potem pa pri vojaški komandi
v Mariboru, kjer je številnim pomagal, da so jih
oprostili vojaščine. Leta 1944 so ga odpustili
iz armade. Maja 1945 so ga odpeljali v zapore
OZNE. Avgusta istega leta ga je vojaško sodišče
v Mariboru obsodilo na 24 mesecev prisilnega
dela, ženo pa na 13. Nekje junija 1946 so ga
skupaj z ženo odvedli iz taborišča v Bresternici
pri Mariboru in ju umorili. Za mrtvega je bil
razglašen 1. januarja 1947. Po aretaciji družine
Attems so bogato opremo slovenjebistriškega
gradu razgrabili, grad je bil prepuščen vojaštvu,
stanovalcem in zobu časa. Še bolj kot grad je po
vojni propadel znameniti baročni park.
Grof Ferdinand Attems je bil vsestransko razgledan in je poleg nemščine in slovenščine govoril
še francosko in angleško. Grofov prijetni in odkriti
značaj je v mariborskem Večeru 28. marca 1969
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opisal kronist dr. A. Reisman. Attemsov odnos do
prihoda Nemcev leta 1941 se kaže v znani izjavi
njegovim delavcem: »... svobode je konec, toda
zakon se mora spoštovati.«
Naj namenimo še nekaj besed o njegovem
prvorojenem sinu Ignacu Mariji V. Rodil se je na
Dunaju leta 1918, umrl pa v Ebreichsdorfu pri
Dunaju leta 1986. Najprej je obiskoval mariborsko
gimnazijo, nato internatsko gimnazijo Kalksburgu
(tam se je šolalo veliko njegovih prednikov in
sorodnikov), kjer je tudi maturiral. V Zagrebu
je študiral gozdarstvo in se po meni dostopnih
informacijah družil s tamkajšnjimi slovenskimi
študenti agronomije in gozdarstva. Tesnejše stike
je želel navezati s slovensko študentko, sicer iz
bogate družine, seveda pa le meščanskega rodu.
Toda to so njeni starši z vso ostrino preprečili,
češ da se ne more dobro končati. Leta 1941 je bil
vpoklican v jugoslovansko armado, po kapitulaciji
so ga mobilizirali Nemci in ga kot poročnika poslali
na rusko fronto, kjer je bil ranjen. Leta 1946 je
postal uslužbenec graške zavarovalnice. Pozneje
je vstopil v avstrijsko armado, kjer je dosegel čin
divizijskega generala. Bil je vodja diplomatskega
predstavništva v vojnem ministrstvu. Po vojni ali
med službovanjem v armadi je izredno študiral na
univerzi. Po naključju je pisec tega sestavka prišel
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v pisni stik z njim. Družina Attems je namreč svoj
arhiv izročila v varstvo Štajerskemu deželnemu
arhivu, vendar s pogojem, da arhiv ni prosto
dostopen, temveč morajo potencialni interesenti
zaprositi za uporabo poglavarja Attemsove hiše.
Tedaj je bil to Ignac Marija V., ki pa je v dopisovanju uporabljal samo ime Ignaz Attems. V graškem
arhivu sem dobil njegov naslov in ga zaprosil za
vpogled v gospodarske knjige nekaterih Attemsovih nekdanjih gospostev. Vpogled je odobril,
izrazil je le željo, če bom iz Attemsovega arhiva
kaj objavil, naj mu separat pošljem, lahko tudi v
slovenskem jeziku, ker ga dobro obvlada. Ker sem
se z zgodovino ukvarjal le občasno, nisem dolgo
objavil ničesar, ko pa sem, je bilo že prepozno, ker
je Ignac Attems umrl že leta 1986. Na dopisu, s
katerim je odobril uporabo družinskega arhiva, je
bil imenovan kot Dr. Ignaz Attems, brez vojaških
činov, torej je moral pridobiti doktorski naslov na
univerzi. Razumljivo je, da se ni imenoval kot grof,
ker so v Avstriji plemiški naslovi prepovedani.
Preostali štirje bratje, med njimi je bil eden tudi
pri partizanih, so imeli po vojni težave z novo
jugoslovansko oblastjo. Eden je bil umorjen v
»zgornjebistriškem bunkerju«, preostalim trem je
uspelo priti v Avstrijo; eden se je ukvarjal z zunanjo
trgovino, dva pa sta postala duhovnika.
Attemsovo disertacijo (sl. 2) mi je s prizadevanjem knjižnice Agronomskega oddelka Biotehniške fakultete uspelo dobiti prek medbibliotečne
izposoje. Izdelal jo je pod mentorstvom prof.
dr Heinricha Mayra, za pomoč pa se zahvaljuje
tudi asistentu dr. Heinrichu Bauerju. V naslednjem delu bom v grobih obrisih prikazal njeno
vsebino. Disertacija je, razen prikaza bavarskih
gozdnih revirjev, kjer raste tisa, kar bi lahko šteli
za kvantifikacijo, strogo opisna (deskriptivna),
kar je razumljivo, ker tedaj postopki poskusov
ali pa statistične obdelave podatkov še niso bili
v navadi, še toliko manj laboratorijske raziskave,
ki sicer tudi s tematiko te disertacije skoraj ne
bi imele povezave. Za disertacijo, ki jo je doktorand pripravljal na Bavarskem, je značilno, da se
obdelava nanaša izključno na to deželo, v njej ni
nobene omembe o tisi iz doktorandove domovine
ali celo iz družinskih gozdov. To gotovo ni doktorandova zamisel, temveč mentorjeva zahteva. V
tistem času so mentorji dajali disertacijske teme
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le iz dežele ali geografskega območja, ki so ga
sami dobro poznali, ker so tako preprečili, da bi
se v disertacijo hote ali nehote prikradla kakšna
navedba, ki ne bi ustrezala dejstvom. Tudi pri
obravnavi krajevnih imen po tisi ni naveden
kraj Eibiswald, Tisov gozd (slovensko Ivnik) na
srednjem Štajerskem, nedaleč od Gradca, ki ga
je doktorand nedvomno poznal.
Ker je bila takrat tisa z botaničnega in fitogeografskega stališča že dokaj izčrpno obdelana,
je to obravnavo opustil. Tedaj so jo večinoma
šteli za izumirajočo gozdno drevesno vrsto, ki je
imela v tedanjem času pomen samo kot okrasno
in parkovno drevo, ki pa ne pride v poštev za
moderno gozdarstvo. Namen disertacije je torej
bil, da nekoliko podrobneje obdela razprostranjenost in uporabo tise v preteklosti in sodobnosti
in prikaže dobre lastnosti te drevesne vrste, da bi
ji zagotovili ustrezno mesto v gozdarstvu, izdelali
predloge za ohranitev in vzgojo, da bi jo rešili
pred gotovim izumrtjem in bi tako v gozdovih
ohranili dragoceno drevesno vrsto.
Tisa je razširjena po vsej Evropi. Na severu
raste do 62. širinske geografske stopinje, južno
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pa do južne Francije, Španije, Sicilije in Sardinije.
Višinska meja je v Karpatih pri 1000 m, v Španiji
pri 2000 m, v Bavarskih Alpah pa pri 1200 m.
Pri pregledu zgodovinske literature je doktorand našel več opornih točk za trditev, da je bila
tisa v preteklosti veliko bolj razširjena kakor v
sedanjosti. Najstarejša je Cezarjeva navedba v
njegovi knjigi o galski vojni, kjer piše o velikem številu tis v Galiji in Germaniji. Nadaljnji
dokazi so številne najdbe raznih delov iz tisovine
(loki, noži, glavniki) v barjih Lüneburške resave
(Lüneburger Heide), v ostankih mostiščarske
naselbine v Wismarju so našli harpuno iz tisovine
in kos lesa, ki je bil nedvomno del samostrela, v
mostiščarskih naselbinah ob Bodenskem jezeru,
večinoma še iz kamene dobe, pa so našli nože in
ročaje žag iz kremena. Drugod so našli v grobovih
vedra in druge uporabne predmete iz tega lesa.
Iz starih darovnic, zdravilskih knjig in deželnih
topografskih opisov je razvidna nekdanja večja
razširjenost tise. Pomembno gradivo glede razširjenosti tise so bili tudi opisi revirjev, gozdni
akti in gozdarski obračuni iz 18. in 19. stoletja.
Nekdanjo večjo razširjenost tise izpričujejo tudi
krajevna in ledinska imena, imenovana po njej,
ki so razširjena od Srednje Nemčije do Francije
in Anglije. Od nemških krajev, ki so imenovani
po drevesnih vrstah, jih je po tisi imenovanih
62. V gozdovih nemških dežel je tisa v glavnem
še povsod ostala zastopana, vendar se je število
njenih dreves izredno zmanjšalo. Krivdo za
to nosi predvsem človek, kajti že od davnine
naprej jo je zelo izsekaval zaradi dragocenega
lesa. Tedaj gozdarstva kot panoge še ni bilo, še
manj sodobnih načel o trajnosti in zmernem
zadovoljevanju potreb. Včasih je bilo vse surova
okupacija naravnih dobrin. Izrazit primer takega
surovega posega je bila uvedba vinogradništva
na območju Porenja. Ne samo, da so izkrčili vse
gozdove, ki so bili ustrezni za vinograde, temveč
so v preostalih sekali mlajše tise za vinogradno
kolje, in to v ogromnem številu. Nedvomno pa
je bil za nazadovanje tise v gozdovih poglavitni
razlog priljubljena oblika poseka – golosek. Kjer
so se ohranili ekstenzivni gozdovi, parki ali varovalni gozdovi, koder se golosek ni uveljavil, se je
v ustreznem podnebju in v ustreznih rastiščnih
razmerah ohranila tudi tisa. Poskusi, da bi tisova
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drevesa ohranili tudi na goloseku, so se pri tej
drevesni vrsti klavrno izjalovili zaradi fizioloških
razlogov. Tisa, ki v gozdovih večinoma raste
desetletja ali tudi stoletja kot podrast pod zaščito
veliko večjih dreves, propade, če je na goloseku
izpostavljena žgočemu soncu. Da se na goloseku
tudi druge rastiščne razmere spreminjajo v škodo
tise, še dodatno pripomore k njenemu izginevanju.
Doktorand navaja, da so v začetku 19. stoletja na
način goloseka v posameznih revirjih posekali
po 500 tisovih debel. V nekem revirju je bilo v
začetku omenjenega stoletja 4000 dreves, sto let
pozneje pa zaradi goloseka le 1000.
Nato je opisana (očitno na podlagi literature)
tedanja razširjenost tise v vseh nemških deželah,
kar puščamo tukaj ob strani. Zdi se, da je glavnina disertacije namenjena opisu razširjenosti
po gozdnih uradih (Forstamt) na Bavarskem,
in sicer po tedanjih upravnih enotah, vladnih
okrajih (Regierungsbezirk), zdaj vladnih prezidijih (Regierungspräsidium). V vladnem okraju
Gornja Bavarska (Oberbayern) je bilo 41 gozdnih
uradov, v vladnem okraju Dolnja Bavarska (Niederbayern) 15, v Renski pfalci (Rheinpfalz) na
naravnih rastiščih ni bilo tise, v vladnem okraju
Gornja pfalca in Regensburg (Oberpfalz und
Regensburg) je bilo 7 omenjenih uradov, v vladnem okraju Gornje Frankovsko (Oberfranken)
so bili 4, v vladnem okraju Dolnje Frankovsko
(Unterfranken) so bili 3, v vladnem okraju Srednje
Frankovsko (Mittelfranken) sta bila 2, v vladnem
okraju Švabska-Neuburg je bilo 9 gozdnih uradov;
skupno je bilo obravnavanih 84 gozdnih uradov.
Vsebinsko je bila zastopanost tise razdeljena v
tri skupine: 1. skupina so bili uradi, v katerih so
tise rasle kot debla, 2. skupina, kjer so rasle kot
grmi in 3. skupina, kjer so se tise osemenjevale
naravno. Omenjeno je, da so tiso v nekaterih
gozdnih uradih posebej varovali.
Kot drevo je tisa rasla na območju 50 gozdnih
uradov, večinoma sporadično in v zelo majhnem
številu. V nekaj uradih je navedeno le po eno drevo.
V enem gozdnem uradu je bilo ugotovljenih nekaj
dreves, visokih več kot 8 m, sicer pa so bila nižja,
večinoma v razponu 3 do 6 m. Prav tako je v 50
gozdnih uradih rasla tisa kot grm, seveda je bila
bistveno bolj številna, vendar so v nekaterih uradih
našteli le neznatno število. Naravno osemenje461
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vanje so ugotovili le v 21 uradih, v večini je bilo
neznatno; v enem primeru je omenjeno, da tako
osemenjevanje ni mogoče, ker so ugotovljeni le
moški osebki. Le za nekaj uradov je zapisano, da
naravno osemenjevanje za silo ustreza.
V nadaljevanju disertacije so opisane zahteve
tise kot drevesne vrste do podnebja in tal. Tisa
je vrsta, ki na rastišču najbolj izrazito potrebuje
visoko zračno vlažnost. Ogromna, odlično rastoča
tisova drevesa v Angliji, na Irskem in Škotskem
so za to najboljši dokaz. Kolikor bolj je podnebje
vlažno, toliko bolje uspeva tisa. Zato sta za njeno
uspevanje najustreznejši obalni ali otoški podnebji
z obilnimi padavinami, pogostimi vetrovi, brez
skrajnosti pri temperaturi in zračni vlažnosti.
Tisa potrebuje tople zime in hladna poletja. Nizke
zimske temperature ovirajo njeno uspevanje, prav
tako ji škodijo zgodnji (jesenski) mrazovi, ker
tedaj še ne sklene svoje lesne rasti. Rasti mora
torej pod zaščito drugih dreves, ki jo varujejo
pred prenizkimi temperaturami.
V Evropi se v podnebnem pomenu po njenem
pojavljanju razlikujejo tri vegetacijske cone: 1.
hladnejši Castanetum, 2. Celotni Fagetum in 3.
toplejši Picetum (pregl. 1).
Z a h t e v e d o t a l. Tla naj bodo globoka,
rahla in bogata s hranili, neprestano naj bodo
vlažna, ne sme pa se v njih zadrževati voda. Tisi
najbolj ustrezajo tla z izmenjalno vlažnostjo v bližini izvirov. Avtor navaja zgled rastišča Paterzeller
Eibenwald v gozdnem uradu Diessen na Zgornjem
Bavarskem, kjer le v okolici vodnih izvirov enakovredno rastejo smreke, jelke in tise. Tisa najbolje
uspeva na tleh, ki vsebujejo kalcij, na školjčnih
apnencih, dolomitu, jurskih in tufskih apnencih,
kar kaže nekaj najlepših tisovih sestojev v Nemčiji.
Tisa pa raste tudi na peščenih in ilovnatopeščenih
tleh in na tleh, ki so nastala na granitu in prakamninah. Na splošno bi veljalo, da tisa najbolje
uspeva na apnenčastih tleh, ni pa vezana nanje.

Uspeva tudi na drugih vrstah tal, če ji le ustreza
zračna vlažnost. Doktorand je zapisal domnevo, da
tisa na mejah njenega areala razširjenosti postane
kalcijeva rastlina, medtem ko se njene potrebe
do tal zmanjšujejo, bolj ko se podnebne razmere
približujejo njenemu optimumu.
R a z m n o ž e v a l n a s p o s o b n o s t. Tisa
spada med rastline, ki se poleg spolnega, razmnožujejo tudi na nespolni način. Kot je znano,
se zadnji način dogaja s koreninskimi izrastki iz
adventivnih brstov na že olesenelih rastlinskih
delih. Zasnova teh brstov nastane na mladih, pa
tudi starejših rastlinah, predvsem na koreninah,
lahko pa so posledica ranitve drevesa. Tisa je enako
kot številne vrste iglavcev in listavcev sposobna,
da tvori korenine, čim se veje povesijo in so dlje
časa pokrite s tlemi; tvorijo torej grobanice. Ko se
novi osebki ukoreninijo, jih je mogoče oddvojiti od
matičnega drevesa. Majhne ranice, ki jih rastlina
skuša prekriti s peridermom ran, spodbujajo
nastanek korenin. Grobanice lahko nastanejo po
naravni poti, če se najnižje veje povesijo do tal in
jih prekrijejo zelnati pleveli in njihovi razkrojni
produkti. Okoli starega tisovega drevesa ali grma
večkrat nastane cela družina mladih tis. Če režemo
poganjke za potaknjence, nastanejo nove korenine
na ranitvenem kalusu na rezni ploskvi. Vendar
pa se opisani načini nespolnega razmnoževanja
v naravi ne dogajajo pogosto in nimajo večjega
praktičnega pomena.
V naravi je spolno razmnoževanje tise povezano s številnimi težavami. Ker je večina tis
ločenega spola, diecično razdeljena v moške in
ženske osebke, ki so razen tega pogosto med
seboj krajevno dokaj oddaljeni, je precej otežena
možnost opraševanja s pelodom. Zanimivo je,
da se pojavljajo tudi hermafroditni osebki, ki
v sebi združujejo oba spola, vendar takih primerov v naravi ni prav veliko. Nadaljnji oviri,
ki otežujeta opraševanje, sta, da tisova semena

Preglednica 1: Območja temperatur in zračne vlažnosti, v katerih uspeva tisa

Opis zahtev
Povprečna letna temperatura
Povprečna temperatura v mesecih rastne dobe
Relativna zračna vlažnost
Količina padavin
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Hladnejši
Castanetum
12–16 oC
19–12 oC
50–60 %
100–200 mm

Ves
Fagetum
7–12 oC
10–18 oC
70 %
250 mm

Toplejši
Picetum
5–7 oC
12–14 oC
75 %
600–800 mm
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nimajo priprav za prenos po zraku, kakor jih
imajo drugi iglavci, in sorazmerno velika teža
njihovega semena in kalitev. Tudi seme kali
neredko šele čez dve leti. Tisino seme večinoma
razširjajo ptice, predvsem drozgi, posebno črni
drozg (Turdus merula), potočna pastirica in
kosi. Tisove rdeče jagode privabljajo omenjene
ptice, ki jih z velikim veseljem zobljejo in jih s
semeni, ki jih obdaja trda plast, neprebavljene
in sposobne za kalitev iztrebljajo na prosto. Tise
rodijo vsako leto po nekaj semen, pojavljajo pa se
tudi obilna semenska leta. S poizvedbami je bilo
ugotovljeno, da se to dogaja približno na pet let.
Drevesa ali grmi semen ne začnejo tvoriti pred
30. letom starosti. V toplejših območjih njenega
areala naravne razširjenosti začne tisa cveteti sredi
marca, v Srednji in Severni Nemčiji pa aprila
do maja. Seme zori v toplejši coni v avgustu in
septembru, v hladnejšem območju pa v oktobru
do začetka novembra.
G o z d n o g o j i t v e n e l a s t n o s t i. Tisa
dobro prenaša senco, še veliko bolj kot njeni
rodovni sorodnici jelka in smreka. Tako se zgodi,
da uspeva še v razmerah, kjer drugo drevje, ki
sicer prenaša senco, ne more več. Nobenega
dvoma ni, da tako intenzivno osenčenje za tiso
ni optimalno, temveč ji rahla zaščita, ki jo tvorijo
mladi jelovi sestoji in jo varujejo pred neposredno
sončno insolacijo, najbolj ustreza. Tudi za tiso
velja naravni zakon, da je v senci prirast toliko
večja, kolikor toplejše je rastišče, in toliko manjša,
kolikor hladnejše je rastišče. Take so njene rastne
razmere, če raste v naravnem okolju kot člen drevesnih združb. Da pa tisa lahko raste popolnoma
na prostem kot posamezno drevo, dokazujejo
številni primerki v parkih, večjih vrtovih in
drugod. Kot člen sestoja raznih drevesnih vrst
potrebuje, npr. pri goloseku, obsežno zaščito
pred nenadno sončno osvetlitvijo in toploto, ker
pač ima svoje organe prilagojene na hladnejše
in senčne razmere. Če pri golosekih vendarle
želijo obvarovati posamezna tisova drevesa ali
grme, morajo okoli njih pustiti precej varovalnih dreves. Če tega ne storijo, tisam začnejo že
poleti pod združenim vplivom svetlobe in toplote
bledeti iglice, pozimi pa zaradi uničenja klorofila
porjavijo. Kot posledica v večini primerov tako
prizadeto drevo ali grm odmre.
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R a s t n a h i t r o s t. Med vsemi domačimi
drevesnimi vrstami tise rastejo najpočasneje in
zrastejo le do polovične debelne višine (Halbbäume) Počasna rast je tipična značilnost, ki je
odvisna od stopnje zasenčenosti. Do desetega leta
starosti znaša dolžinska rast povprečno nekaj več
kot 1 cm na leto, odtlej do 60. leta starosti raste
nekoliko hitreje, toda še vedno veliko počasneje
kakor drugi iglavci. Od 60. do 150. leta starosti
raste zopet počasneje, nato pa zaznavno ne raste
več. Večina tisovih dreves zraste 4, 8, 10, 12, 14
m, višine nad 15 m, 21 m in v enem primeru celo
nad 25 m so skrajno redke.
Letno debelinsko rast so natančno raziskovali
že številni avtorji. Pri tem so dobili zelo različne
rezultate, tako da se zdi zares natančna določitev
starosti po debelinskem prirastu nezanesljiva.
Doktorand navaja po avtorju Conwentzu povprečni letni debelinski prirast v obdobju od 1.
do 20. leta 0,39 mm, od 21. do 60. leta pa 1,11
mm, odtlej pa se prirast stalno zmanjšuje. Drugi
avtor, Noese, navaja za prvih 20 let rastne dobe
omenjeni prirast 0,32 mm, odtlej do 60. leta 1,01
mm. Hempel in Wilhelm pa sta navedla, da je
navadno letni debelinski prirast pri tisi komaj
1 mm. Premer tisovih dreves v prsni višini niha
od 10, 13, 16 do 20 cm. Primerki s premerom do
enega in poldrugega metra so skrajno redki.
P o š k o d b e, b o l e z n i i n š k o d l j i v c i.
Ko tisova rastlinica preraste svoj prvi stadij, da ji
mah in zelnati pleveli ne morejo več do živega, je
zanjo pravzaprav zelo malo mehaničnih nevarnosti. Od nižinskih do najvišjih rastišč v Alpah
ji povzročajo največje poškodbe ljudje, ker ji
režejo vejice. Tisovo zelenje je bilo zelo cenjeno za
izdelavo vencev in buketov in za okras pri raznih
priložnostih. Doktorand navaja po avtorju dr.
Kollmannu, ki je opisal tisov gozd v Paterzellu,
da je vanj več let zapored zahajala neka ženska,
ki sta ji dva moška pomagala obrezovati tisove
veje(ice), ki so jih nato z več vozovi spravili v
München. Golosek kot poglavitno motnjo za
nazadovanje tise smo že omenili. V prejšnjih
časih so tiso poškodovale tudi pašne živali, ne
toliko z objedanjem kot z mendranjem. Srne
tise skoraj ne objedajo, nevarnejši so damjaki in
jelenjad. Tudi zajci in kunci se jo lotijo. Revirji z
obilo srnjadi so za tiso kar ugodni. Tisine jagode
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uživajo kune, veverice, šoje in drozgi. Obe zadnji
omenjeni vrsti ptic pa sta koristni, ker pomagata pri
širjenju tise. Škodljivim žuželkam tisa pravzaprav
ne ustreza. Znana so iznakaženja, ki jih povzroča
hržica Cecidomyia taxi. Posamezno napada tiso
tudi smrekov prelec (Liparis monacha). Suh tisov
les napada hrošč Anobium tesselatum. Od takrat
znanih parazitskih gliv je tiso tu in tam okuževala
Trametes pini, s sedanjim slovenskim imenom
borova krožljiva trohnoba – borov plutač. Zelo
pogosto pa so ugotavljali trohnobo črnjave. V že
omenjenem tisovem gozdu Paterzeller Wald ni
imelo zdrave črnjave niti eno drevo. Vzrok za tako
množičen pojav trohnobe črnjave je bil verjetno
v dejstvu, da je tisovo drevje preživelo golosek in
posledično snegolom in razne poškodbe z ranami,
skozi katere so v notranjost debla prodrle glivice,
ki povzročajo omenjeno obolenje.
T e h n i č n a v r e d n o s t t i s i n e g a l e s a.
Ta les ima izredno tanke branike, je gost, prožen,
se zelo težko cepi, nima nikakršnih smolnih
kanalov in spiralastih odebelitev in je v traheidah
brez harzarina.
Črnjava: svetlo rdeče rjava.
Beljava: debela 3 cm, svetla.
Trdota: tisov les je precej trd.
Teža: zelo težak, zračno suh 80, svež 103.
Tisov les je sila trpežen in odporen proti trohnobi. Zaradi teh odličnih lastnosti so tiso veliko
uporabljali že v najstarejših časih. Spoznanje o
veliki koristnosti tisovega lesa sega že v zgodnjo
kameno dobo.
N e k d a n j a u p o r a b a t i s e i n n j e n eg a l e s a. Nekaj načinov uporabe smo omenili
že v uvodu. Zaradi tisinega mračnega in temnega
videza je imela pomembno vlogo v čustvenem
življenju prejšnjih rodov. Pogosto so jo šteli kot
odraz žalosti. Grki so si njene vejice pri žalostnih dogodkih vtikali v lase. V starih časih do
sedanjosti je bil dokaj razširjen običaj krasitve
grobov z tisinimi venci, zlasti če so bile na vejicah
še jagode. S simbolom tise kot drevesom žalosti
je pogosto povezano njeno sajenje na pokopališčih. Znamenite so stare tise na pokopališčih v
Normandiji, v Angliji in na cerkvenem dvorišču
v Grasfordu v severnem Walesu. Tudi v Nemčiji se
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pojavljajo kot okrasno drevje ob grobovih. Tisine
vejice so uporabljali za okras sob in cerkva, tako
katoliških kot protestantskih. Iz njih so delali
slavoloke za razne velike slovesnosti. V nekaterih
krajih v Švici so pri poroki s tisinimi vejicami
krasili vrata nevestine hiše. Zaradi gostih iglic je
tisa bila in je še cenjena kot okrasno drevo. Že v
času rimskega cesarja Trajana so tiso uporabljali
za strižene žive meje. Iz tistega časa izvira tudi
navada, da iz tisinih grmov izstrižejo razne like.
To navado so pozneje prevzeli Francozi in je imela
pomembno vlogo v arhitektonski vrtni umetnosti.
Znamenite so žive meje v Versaillesu, ki jih je
dal zasaditi Ludvik XIV. Tam so iz tise izstriženi
najbolj nenavadni liki: pagode, sloni, krila pri
vetrnih mlinih, mogočen petelin in ogromen,
tri metre visok valj. Od znamenitega graverja je
ohranjena gravura, ki ponazarja vrtove zdavnaj
propadlega gradu Marimont. Na njej je med
drugim vdelan lovski prizor, ko bežečega jelena
zasledujejo lovci in psi. Prizor je izmodeliran iz
pristriženih tisinih grmov. V parku graščine Parkwood-House v Warwicku je podobno izstrižen
prizor iz evangelija – Kristusovo križanje.
Tisa je bila zaradi svojega odličnega lesa iskano
drevo. Trajni in prožni les je bil zelo primeren za
samostrele. V starih časih so bili vsi loki izdelani
iz tisinega lesa, pa tudi po odkritju smodnika je
bilo še veliko povpraševanje po tisinem lesu za
samostrele. V Germanskem muzeju v Nürnbergu
hranijo zanimive zapise o trgovanju s tisinim
lesom. Družba, ki sta jo v Nürnbergu ustanovila
Christoph Fürer in Leonhard Stockhammer in
so jo pozneje vodili dediči, si je v letu 1532 pridobila privilegij za sečnjo tisinega lesa v Dolnji
Avstriji, ki so ga nato prek Gdanska izvažali v
Nizozemsko in Anglijo. O velikem izvozu priča
podatek, da so v letu 1559/1560 izvozili 36.000
lokov. Podobno so iz Švice v 16. stoletju izvažali
loke v Anglijo. Razen za loke je bil tisin les zelo
iskan za izdelavo raznih uporabnih predmetov.
Rimljani so iz njega izdelovali potovalne sodčke
za vino, zajemalke in vedra. Pozneje so ga uporabljali za pragove, brvi, mostičke, kole pri senenih
kopicah, drobne rezbarije, ladjice pri statvah in
za imenitne pohištvene kose.
T i s a k o t z d r a v i l n a r a s t l i n a.
V ljudskem zdravilstvu je imela tisa, zaradi
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raznih zdravilnih lastnosti, ki so ji jih pripisovali,
pomembno vlogo. Zalo razširjeno je bilo mnenje,
da tisa varuje pred čarovnijami in veščami, skratka
pred vplivom zlih duhov. V knjigi o zdravilnih
zeliščih Bartolomeja Grilla piše, da se pred
veščami in čarovnijami najlaže branimo tako, da
kos tisinega lesa nosimo na golem telesu. To je
neka čarovnica sporočila nekemu grofu, ki se je
sam večkrat prepričal o takem delovanju. Ta grof
je poznal imenitnega gospoda, ki je tisin les obesil
na telo vsem svojim služabnikom. Pogosto so jo
uporabljali proti pasji steklini. Avtor Gotsched
poroča, da so kmetje uporabljali tisino žagovino
proti omenjeni steklini. Prav tako so v pokrajini
Lubianiji? (Lubianien) za ta namen uporabljali
tisino beljavo. Tiso so šteli za zdravilno proti pikom
žuželk in kač, za zdravljenje notranjih bolezni in
za celjenje ran. V Vzhodni in Zahodni Prusiji je
bila cenjeno zdravilo proti golšavosti konj. Izvleček
iz tisinih jagod je podobno kot izvleček iz smrdljivega brina (Juniperus sabina) veljal kot cenjen
abortiv, kar so upoštevali v nekaterih pokrajinah
še v doktorandovem času.
Uporaba tise in tisovine v
z a č e t k u 2 0. s t o l e t j a. Z izginevanjem
tise se zmanjšuje tudi njen pomen za obrt in
industrijo. V krajih, kjer še zraste do uporabne
debeline, je njen les še vedno zelo cenjen. Zaradi
prožnosti tisovino pogosto predelujejo v ročaje
bičev in pohodne palice. V nekaterih švicarskih
pokrajinah jo še vedno uporabljajo za loke. Tam
namreč na velikonočni ponedeljek prirejajo strelske vaje s samostreli za šolarje, pri čemer navadno
uporabljajo loke iz tisovine. Kot les za rezbarjenje
je bila tisovina vedno zelo cenjena. V avstrijskem
Salzkammergutu, nemškem Berchtesgadnu in
v raznih švicarskih krajih iz tisovine izdelujejo
razne uporabne ali okrasne predmete, kot so jajčniki, pasje piščalke, ravnila, noži za papir, ščitki,
šatulje. Za rezbarijo je bilo veliko povpraševanje
po tisovini. Ker je njen les zelo odporen proti
trohnobi, je zelo uporaben za mejne in ograjne
kole. Lužen na črno je zelo podoben ebenovini.
Prej so ga uporabljali tudi v tesarstvu in mizarstvu.
Leta 1908 je bila v Münchnu razstavljena sobna
oprema, vsa iz tisovine. Kot okrasno drevnino jo
cenijo zlasti v Belgiji in na Nizozenskem, kjer so
posebne drevesnice, kjer vzgajajo posebne tisine
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skulpture, ki jih zlasti Angleži in Američani zelo
cenijo.
G o z d n o g o j i t v e n a o b r a v n a v a.
Na gozdnih obratih tise še nikoli niso gojili
načrtno. Njena izraba je bila vedno okupatorična.
Počasna rast je bila vzrok, da je nikoli niso presojali gospodarsko. Drugi vidiki, npr. ohranjanje
naravnih spomenikov ali znanstveni interes za
drevesno vrsto kot tako, še niso prišli do izraza.5
Vzrok, da je doktorand v svojem delu namenil
tisi »gozdarsko« pozornost, je po eni strani ozir
ali skrb za ohranitev te drevesne vrste, po drugi
strani pa, da bi dal, kakor je omenjeno že v
uvodu, oporne točke za gojenje v gozdu. Splošno
veljavne potrebe za razmnoževanje in rast, pri tisi
posebno po čim boljših in svežih tleh in čim bolj
zračno vlažni mikroklimi je treba zagotoviti v čim
večjem obsegu. Domnevati se sme, da je obstoj
starejših tis rezultat ugodnih učinkov podnebja
in tal. To merilo pa ni zanesljivo, ker se morebiti
zaradi gozdnogospodarskih razlogov (golosek,
premena sestojev) razmere tako spremenijo, da
nadaljnje generacije po naravni poti ne morejo
uspeti, morebiti sploh niso več mogoče. Neodvisno
od tega, kateri dejavniki omogočajo ali pospešujejo rast tise, je treba vedno upoštevati, da je to
gozdnogojitveno najšibkejša vrsta (zaradi redke
tvorbe semen in njihove teže semen in zaradi slabe
rasti, pogojene s senco), kakor hitro se tisa znajde
v združbi drugih drevesnih vrst. Če naj se tisa v
nekem sestoju ohrani, ali se morda s pomočjo
ptic na novo naseli, je treba vse poseke opravljati
glede na tiso. Izogibati se je treba napakam, ki jih
štejemo kot vzroke za izginevanje tise: goloseku,
nenadnemu očiščenju rastišča, da se tisa znajde
na samem brez varstva pred soncem, hitremu
siceršnjemu naravnemu pomlajevanju ipd. Gozdnogospodarska oblika, ki omogoča obstoj tise,
je torej prebiralni gozd. Ta tisi zagotavlja trajno
zaščito, ki jo nujno potrebuje in omogoča njeno
ponovno naselitev, kjer je bila izpodrinjena.
Potrebno svetlobo zagotovimo tisi tako, da
okoli nje posekamo prav toliko dreves, kot
presodimo, da je zanjo potrebno. Najpogostejša
5

Gornja trditev se nanaša samo na gozdne obrate. V
vrtnarstvu je bila tisa kot okrasna ali parkovna rastlina
vedno dovolj upoštevana.
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situacija je, da posamezne tisine rastline rastejo
razpršeno v njej obdajajočem sestoju. Večinoma
so starejši primerki, ki so morda nekoč zaradi
raznih naključij (delna ohranitev okolnih dreves)
preživeli hudo krizo zaradi goloseka. Najbrž so
se tise tedaj tudi okužile s prej omenjeno, povsod
razširjeno boleznijo, ki lahko v rastlino prodre
le skozi večje ali manjše rane (zaradi poškodb
pri podiranju drugih dreves, snegoloma ipd).
Sčasoma so si v takem sestoju tise opomogle in
zdaj potrebujejo spodbude za tvorbo semen z
zelo previdnim »doziranjem svetlobe«. Koliko
svetlobe naj tisa dobi, je odvisno od razmer,
v katerih je rasla do tedaj , od gostote in vrste
sestoja, lege rastišča idr. V letu, ko tisa semeni,
moramo ta pojav izrabiti. Pri tem bi kazalo
opraviti pripravljalni in osemenitveni posek, ki
bi po poti razkroja padlega listja in iglic ter mahu
pripravil tla sprejemljivejša za sprejem semena.
To pa bi bilo lahko prezahtevno, če vemo, da je
prav na rastiščih s tiso zelo debela plast mahu.
Če tisino seme pade na tako plast, večinoma
kali obilno, vendar kalčki propadejo, ker koreninice ne morejo doseči mineralnih tal. Če bi s
pripravljalnim posegom dosegli, da bi plast listja
in iglic ter mahu izginila, pa obstaja nevarnost,
da bi zelnati pleveli zatrli počasi rastočo tiso. Po
doktorandovem mnenju bi bilo treba plast mahu
odstraniti, preden tisino seme pade na tla.
Da bi skrb za tiso lahko tudi lokalno koncentrirali bi bilo priporočljivo oblikovati skupine
(podobno kakor pri jelkah), katerih velikost bi
bila pri izključno naravnem pomlajevanju oz.
osemenjevanju odvisna od posameznih ali v
skupini rastočih tis. Večje, že obstoječe skupine
tis, bi morali obravnavati na način prebiralne
sečnje. Na novo nastale skupine tis bi bilo mogoče
z uravnavanjem zaščitnih dreves v njihovi okolici, pripraviti za nadaljnje osemenjevanje oz.
pomlajevanje.
Druga oblika, s katero bi tisi zagotovili mesto
v naših gojenih gozdovih, bi bila umetna saditev
kot podrast. Gozdnogospodarski ideal imeti
svetle gozdne sestoje le z eno sencoljubno drevesno vrsto bi bilo mogoče doseči tudi s tiso, in
sicer predpostavki ustreznih rastišč. Na splošno
naše sencoljubne vrste iglavcev kot podrast niso
priljubljene, ker tla »varujejo« pred razkrojem vse
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leto, kar ni zaželeno glede razkroja vrhnje organske
plasti in ker izčrpavajo tla. Zadnji argument, ne
bi imel posebne teže, ker bi bila rastišča z najvišjo
boniteto, upoštevajoč počasno rast tise. Naposled
bi lahko tako sorazmerno majhne pomanjkljivosti prenesli v prid ohranitve te drevesne vrste.
Podrast pod našimi sencoljubnimi vrstami, kot
so jelka, smreka, bukev, najbrž ne bi bila uspešna,
nasprotno bi veljalo poskusiti pri polsencoljubnih
vrstah, kot so gaber, lipa, javor, jesen, brest, jelša
in cemprin. Kot so pokazali poskusi v Grafrathu,
se tisa kot podrast najbolje izkaže pod hrasti in
bori, ki ljubijo svetlobo, ter seveda le na tleh I.
bonitetnega razreda, pod macesni pa tudi na tleh II.
razreda. Če hoče gozdarstvo odpraviti poglavitne
nevarnosti, ki grozijo tisi, bi bilo z gospodarskega
stališča racionalno, da bi jo kot podrast pospeševali
predvsem v varovalnih gozdovih, kjer javna korist
zahteva prebiralno sečnjo.
Podrast bi vpeljevali s sajenjem pet- do šestletnih sadik iz drevesnic, ker le kolikor toliko krepke
sadike zmorejo premagati plevele. Pred setvijo bi
moralo biti tisino seme shranjeno v zemlji eno
leto in šele v naslednji pomladi bi ga posejali v
vrstice, ki bi jih morali pokriti z 2 do 5 cm debelo
plastjo komposta. Dveletne rastlinice bi nato v
drevesnici presadili, na končno mesto pa bi prišle
sorazmerno pozno. Ker so mladi sejanci zelo
občutljivi za osončenost in mraz, je treba sadike
vzgajati v senci drugih dreves. Na končnem mestu
je treba sadike zaradi njihove izredno počasne
rasti do 10. leta varovati pred zelnatimi pleveli.
Upoštevajoč visoko ceno sadik, je gosta saditev
seveda izključena.
Gojenje tise v obliki posajene podrasti upravičuje domnevo, da je z njo mogoče doseči tudi
gospodarske učinke. Seveda rentabilnosti v
pravem pomenu, upoštevajoč vložke kapitala v
gozd, stroške gojenja in čas, nikoli ne bo mogoče
doseči. Če bi z raznimi ukrepi dosegli rast
gospodarsko uporabnih primerkov, s prodajo
gotovo ne bi bilo težav, ker bo gotovo vedno
povpraševanje po tisovem lesu zaradi njegove
posebnosti in kakovosti. Opisano gojenje tise
je mogoče le v državnih gozdovih ali gozdovih
veleposestev, nikakor pa v manjših zasebnih
gozdovih, ker bo to vedno »posel z izgubo«. V
vsakem primeru tiso najbolj ogrožajo ljudje, zato
GozdV 67 (2009) 10
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so jo v nekaterih bavarskih pokrajinah uvrstili
med zavarovane rastline.
Po predstavitvi (po sedanjem stanju raziskav)
prvega doktorja s področja gozdarstva s sedanjega slovenskega ozemlja in obravnavi njegove
disertacije naj omenimo, da sta do leta 1945
dosegla doktorat iz gozdarstva še dva gozdarska
inženirja, in sicer:
Rudolf Pipan (1895–1975) 16. junija 1937 na
Agronomsko-gozdarski fakulteti v Zagrebu6 z
disertacijo Teorija vrijednosti pod mentorstvom
prof. dr. Đ. Nenadića7 in
Vladimir Tregubov (1904–1974) leta 1941
na Biološki fakulteti v Montpellieru z disertacijo: Les foręts vierges montagnardes des Alpes
Dinariques. Massiv Klekovatcha-Guermetch
(Pragozdovi Dinarskih Alp. Gorski masiv Klekovaća-Grmeć )8

Zusammenfassung
Ferdinand Maria Graf Attems-Heiligenkreuz
(1885-1946) aus Slovenska Bistrica - der erste
Doktor aus dem Bereich der Forstwissenschaften
aus dem jetzigen slowenischen Gebiet?
Das Fragezeichen nach dem Titel der obigen
Abhandlung soll andeuten, daβ es höchstwahrscheinlich, jedoch nicht gewiβ ist, daβ der oben
erwähnte Ferdinand Maria Graf Attems der erste
Doktor aus dem Bereich der Forstwissenschaften
aus unserem Land ist. Diese Frage wurde nämlich
noch nicht eingehend untersucht. Der Autor meint
aber, daβ es wenig Möglichkeiten gibt, daβ ihm
jemand das Primat darüber abstreiten könnte.
Die erste Angabe fand der Autor zufällig in einer
Abhandlung über das Grafengeschlecht Attems
in veröffentlicht in einem Sammelband über die
Gemeinde Slovenska Bistrica.
In der vorliegenden Abhandlung wird zunächst
die Geschichte dieses Geschlechts von den ersten
Ahnen, die am Hofe des Aglaier Patriarchen dien6

Pipan, Rudolf. Geslo v Šumarski enciklopediji 2, GrađPl, Zagreb MCMLXXXIII, str 665–666.
7
Dopis Centralne agronomske knjižnice Agronomske
fakultete v Zagrebu z dne 13. februarja 2009.
8
Tregubov, Vladimir, Geslo v Slovenskem biografskem
leksikonu. Dvanajsti zvezek, Ljubljana 1980, str.
170–171.
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ten, von ihm mit dem Schloβ Attimis in Friaul
belehnt wurden und davon den Namen Attems
annahmen. Im Laufe der Geschichte dienten
sie nach dem Patriarchen der Venetianischen
Republik, den Grafen von Görz, danach wandten
sie sich gegen Norden und traten in die Dienste
der Habsburger. Im Laufe der Zeit wurden sie
zunächst in den Baronstand erhoben. Dieser
Titel belief sich auf die Herrschaft oder das Gut
Sveti križ pri Vipavi, auf deutsch Heiligenkreuz.
Später wurden sie in den Reichsgrafenstand
erhoben und führten danach den Titel die Grafen
Attems-Heiligenkreuz. So steht es auch auf dem
Grabmal dieser Grafenfamilie auf dem Friedhof
in Slovenska Bistrica. Dieses Geschlecht war weit
verzweigt. Graf Ignaz Maria (1652-1732) siedelte
sich in der Steiermark an und kaufte er und
seine Nachfolge ausgedehnte Herschaften in der
Untersteiermark, besonders am rechten Ufer der
Sotla, an der kroatischen Grenze. In den nächsten
fünf Generationen entwickelten sich die Attems
in einen der bedeutendsten Adelsgeschlechter
Steiermarks und auch Österreichs. Sie waren mit
dem Kaiserhof sehr verbunden. Ihre Angehörigen
waren steirische und görzische Landeshauptleute,
drei Bischöfe von Lavant, Ljubljana und Graz und
ein Erzbischof von Görz, hohe Offiziere und hohe
Staatsbeamten.
Ferdinand Maria Graf Attems Heiligenkreuz
wurde in Wels in Oberösterreich 1885 geboren.
Nach dem abgeschlossenem Gymnasium studierte er an der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät in München Forstwissenschaften.
In diesem Zusammenhang wird das forstliche
Studium, das meistens an Forstwirtschaftlichen Hochschulen geschah, beschrieben. Die
Hochschulen, auch technische, hatten aber kein
Promotionsrecht. Die Diplomanden dieser Schulen konnten das Doktorat an den Universitäten
auf ziemlich umständliche Weise erwerben. Die
erwähnte Fakultät in München hatte aber offenbar
in ihrem Rahmen auch einige forstwirtschaftliche Lehrstühle, wo man also Forstwirtschaft
studieren konnte. Weil die Fakultät in ihrem
Namen nur Staats- und Rechtswissenschaften
trug, konnte sie die Doktorwürden auch nur für
diese Wisssenschaften verleihen, offenbar ohne
Rücksicht auf die Thematik der Dissertation. So
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erhielt Ferdinand Attems für seine Dissertation
über den Nadelbaum Eibe die Doktorwürde
der Staatswissenschaften. So wurde ihm auch
in der ersterwähnten Angabe der Titel Doktor
der Wirtschaftswissenschaften zugeschrieben.
Es wird auch auf den Unterschied zwischen der
damaligen Doktorwürde und jetzigen Doktorgrad
hingewiesen. Die Inauguraldissertation mit dem
Titel: Die Eibe (Taxus baccata L.). Eine waldbauliche Studie, wurde der Fakultät im Jahre 1910
vorgelegt. Sie umfasste 65 Seiten und enthielt 50
Literaturangaben.
Nach beendetem Studium befasste sich der
junge Doktor offenbar mit der Verwaltung des
väterlichen Fideikommiβes. Am Beginn des
ersten Weltkriegs wurde er eingezogen und war
zwei Jahre auf dem serbischen Kampfplatz. Da
wurde er schwer verwundet und aus dem Militär
entlassen. Als Mitglied des Hochadels wurde er
Adjutant der Kaiserin Zita, der Gattin des letzten
österreichischen Kaisers. Nach dem Ende dieses
Krieges übernahm er das groβe Fideikommiβ.
Damals wurde er auch jugoslawischer Staatsbürger.
In der Zwischenkriegszeit bewirtschaftete er seine
Güter, Fideikommiβ wurde nämlich abgeschafft.
Er befasste sich viel mit seinen Kunstsammlungen.
Im zweiten Weltkrieg wurde er zunächst zum
Militär eingezogen, dann aber entlassen. Nach
dem Ende des Kriegs wurde er nit seiner Gattin
verhaftet, dann zur Zwangsarbeit verurteilt un
danach ermordet. Am Anfang des Jahres 1947
wurde er für tot erklärt.
Über die Dissertation soll nur kurz berichtet
werden. Wie damals üblich, war sie ausgesprochen
deskriptiv angelegt. Es wird über keine Versuche
berichtet, quantitative Angaben sind sehr spärlich,
natürlich wurden sie nicht statistisch bearbeitet,
da diese Techniken damals noch nicht eingeführt
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waren. Seine Dissertation behandelte die Eibe
aus waldbaulicher Sicht, da sie damals botanisch
und pflanzengeographisch schon gut untersucht
war. Seine Arbeit behandelte ausschlieβlich die
Eibe in Bayern, in ihr ist keine einzige Angabe
aus der Heimat des Doktoranden oder gar aus
umfangreichen Familienwäldern. Wohl das Herzstück seiner Dissertation ist die Behandlung
der Verbreitung und Lebensweise der Eibe in 84
bayrischen Forstämtern. Die Verbreitung und
Lebensweise wurde in drei Gruppen eingeteilt.
1. Forstämter mit Wachstum der Eibe als Baum,
2. Dasselbe als Strauch. 3. Forstämter, wo sich die
Eibe natürlich besamt. In der 1. Gruppe waren
50 Forstämter, wo aber die Eibe sehr sporadisch
wuchs. In einigen Ämtern wuchs je ein Baum.
In der 2. Gruppe waren auch 50 Ämter in denen
die Eibe einigermaβen verbreitet, in einigen aber
kaum vertreten war. Die natürliche Besamung
wurde in 21 Ämtern festgestellt, in den meisten
war sie unerheblich. In einem Fall wurde ermittelt,
daβ die Besamung nicht möglich war, weil nur
männliche Individuen wuchsen.
Weil die Arbeit auch Richtlinien zur weiteren
Erhaltung dieser Waldbaumart liefern sollte, mehrmals wird die Eibe als aussterbende Art angegeben,
wurden im weiteren einigermaβen ausführlich ihre
Ansprüche an den Boden, Boden- und Luftfeuchtigkei und ihre Vermehrungsmöglichkeit behandelt.
Ebenso werden ihre waldbaulichen Eigenschaften,
Wachstumsgeschwindigkeit, Beschädigungen,
Krankheiten und Schädlinge, technischer Wert
des Eibenholzes, ehemaliger Gebrauch der Eibe
und ihres Holzes beschrieben. Den waldbaulichen
Maβnahmen zur Förderung und Erhaltung der
Eibe in der Zukunft wird viel Beachtung geschenkt.
Auf diese kann aber in dieser Zusammenfassung
nicht näher eingegangen werden.
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Kmetijsko-gozdarska ekskurzija v Tinje
Na pobudo slovenskega ministra Milana Pogačnika je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP) v sodelovanju s Kmečko
izobraževalno skupnostjo (KIS) 6. oktobra 2009
organiziralo ekskurzijo v Tinje pri Celovcu na
temo Sistemski pristop k čiščenju zaraščenih
površin. Poleg organizatorjev so se ekskurzije udeležili predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice
Slovenije, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS, Zavoda za gozdove RS, Ministrstva za okolje,
Združenja rejcev drobnice, Združenja rejcev
divjadi v oborah, Zavoda RS za varstvo narave
in Gozdarskega inštituta Slovenije.
V domu Sodalitete v Tinjah nas je najprej
pozdravil Miha Zablatnik, predsednik KIS.
Po uvodnem nagovoru je sledilo predavanje o
pomenu in vplivu gozdarskega prava za kmetijstvo v Avstriji, ki ga je vodil dipl. inž. Günther
Kuneth, vodja referata za gozdarstvo na Koroški
kmetijski zbornici. Najprej je predstavil bistvene
podatke o deželi Koroški, potem pa prešel na
zgodovinski pregled gozdarskih pravnih aktov
v Avstriji. V opisu zgodovine je omenil velike
sečnje v 18. in 19. stol., po katerih se je zakonodaja v Avstriji bistveno spremenila, poudaril,

katere so posebnosti gospodarjenja na planinah,
ter povedal, kakšne so možnosti pogozdovanja.
Predvsem je pojasnil, da za kakršen koli večji
posek oz. poseg v gozdni prostor upoštevajo
javni interes, kot je npr. zaščita podeželja, promet,
izboljšanje agrarne strukture, ohranjanje kmetijskih obratov, vloga za druge funkcije gozda
itn. Kmet oz. lastnik gozda mora za površine do
1.000 m2 posek prijaviti na gozdarskem uradu, za
površine, večje od 1.000 m2, pa podati vlogo za
dovoljenje. Preverjanje javnega interesa traja šest
tednov, na koncu pa urad izda mnenje. Izpostavil
je dobro sodelovanje kmetijstva in gozdarstva na
Koroškem ter strokovno pomoč kmetom s strani
deželnih pristojnih uradov – tudi v primerih
revitalizacije zaraščenih površin. Sledila so
vprašanja glede sečnje, ažurnosti katastra, težav
z dajanjem subvencij itn. s strani udeležencev
različnih inštitucij.
V nadaljevanju so si predavanje o možnostih
revitalizacije zaraslih površin na planinah Koroške razdelili inšpektorica za planšarstvo dežele
Koroške, dipl. inž. Barbara Kircher, ter predstavnika okoljske zasebne pisarne (Umweltbüro
Klagenfurt) iz Celovca, dr. Susanne Aigner in dr.

Slika 1: Na govorniškem odru od leve: Olga Voglauer, Günther Kuneth, Sussanne Aigner, Barbara Kircher ter
Daniel Bogner
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Slika 2 in 3: Za trajno ohranjanje pašnika so koze najboljše »žive kosilnice«.

Daniel Bogner. Inšpektorica je najprej predstavila
strukturo rabe tal ter pašništva na Koroškem, ki
po površini obsega skoraj polovico slovenskega
ozemlja. Pašnih površin je okoli 75.000 ha, na
njih prevladujejo krave in drobnica, sledijo jim
konji. Poudarila je pomen ohranjanja planšarstva
in planin z vidika identitete Koroške. V Avstriji
imata poletni in zimski turizem na splošno velik
pomen. Posebno po letu 1995, ko je Avstrija
vstopila v Evropsko unijo, planšarstvo zopet
pridobiva na pomenu. V obdobju od 2000 do
2006 je Koroška za revitalizacijo in čiščenje
zaraščenih površin s 360 projekti namenila
okoli 3 mio evrov za revitalizacijo približno
2500 ha površin (povprečno 1200 evrov/ha oz.
8300 evrov/projekt). Avstrija ima sicer program revitalizacije zaraščenih površin opisan v
okviru programa razvoja podeželja, pri katerem
sodelujejo strokovnjaki iz kmetijstva, gozdarstva
in naravovarstva. Postopek za subvencijo, ki jo
podeli posamezna deželna vlada na Koroškem,
poteka po naslednjih korakih:
– kmet odda vlogo za subvencijo;
– načrt revitalizacije izdela okoljska pisarna
(vrednost načrta 1100 evrov);
– v načrtu v sodelovanju z gozdarskim, kmetij470

skim, okoljskim in drugim pristojnim uradom
določijo ukrepe in smernice;
– ko ima kmet vsa potrebna dovoljenja, izračunajo
stroške in izračunano subvencijo za čas izvedbe
(ponavadi projekt traja 3 do 4 leta, odvisno od
obsega);
– ko ima kmet privolitev, lahko začne izvajati
ukrepe;
– po koncu se opravi ogled ter opravi obračun
glede na rezultate;
– kontrola se opravlja na 5 % projektov;
– na koncu sledi izplačilo.
Finančna pomoč, ki jo dobijo lastniki zaraščenih površin v Avstriji, izvira iz več resorjev.
Polovica sredstev prihaja iz Evropske unije, druga
polovica pa iz nacionalnega paketa, ki se naprej
deli na dva dela, in sicer na državni in na deželni
del. Na tak način viri sredstev za nacionalni paket
prihajajo iz kmetijskega, gozdarskega in naravovarstvenega resorja.
V Sloveniji sredstva za subvencije kmetom
prihajajo le iz proračuna MKGP. Dobršen del
sredstev na MKGP prihaja iz Evropske unije,
vendar je vprašanje, koliko teh sredstev MKGP
lahko nameni posameznikom za čiščenje in
revitalizacijo zaraščenih površin. Dejstvo je,
GozdV 67 (2009) 10
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da se denarni izdatki iz državnega proračuna,
namenjeni kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu,
iz leta v leto večajo že od leta 1995. Klub temu
kmetje lahko dobijo določen del sredstev tudi z
dopolnilnimi dejavnostmi prek drugih ministrstev in javnih razpisov lokalnih samouprav. Po
podatkih MKGP je bilo leta 2005 približno 43.360
ha preostalih kmetijskih zemljišč (t. j. zaraščenih
kmetijskih površin) oz. 6,7 % slovenskega ozemlja.
V Nacionalnem strateškem razvoju podeželja
2007–2013 (MKGP, 2007) lahko razberemo, da
naj bi se skokovit proces zaraščanja nekoliko
umiril po letu 2000.
Dr. Aignerjeva je dejala, da je pašnike treba
ohranjati predvsem z vidika ohranjanja kulturne krajine, pašnih površin za prežvekovalce,
Nature 2000 itn. Dr. Bogner je v uvodu dejal,
da je v Evropi zaraščanje znana težava že vrsto
let. Zaraščene površine niso donosne, vendar so
na nekaterih območjih zelo pomembne zaradi
raznovrstnosti. Spet druge je treba revitalizirati
s pašo oz. košnjo. S takim namenom so bila na
podeželju in na obrobjih mest na avstrijskem
Koroškem ustanovljena združenja kmetov in
nekmetov. V združenju je 1.000 kmetij, ki si med
GozdV 67 (2009) 10

seboj pomagajo. Za načrtovanje revitalizacije
poskrbijo okoljske zasebne pisarne, stroški za
izdelavo takega načrta pa so za vsakega kmeta
enaki. Do konca revitalizacijskega projekta je
kmetom na voljo strokovno osebje iz pristojnih
uradov in načrtovalskih pisarn, ki se med seboj
usklajujejo in dopolnjujejo.
Popoldne smo si v bližini Velikovca ogledali
še primer dobre prakse, kjer so kmetje s pomočjo
sosedov in znancev očistili grmičevje, kjer se je
razbohotil črni trn. Sedaj očiščena površina služi
paši za koze.
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Kmečki izobraževalni skupnosti v
Tinjah velja vsa pohvala za organizacijo ekskurzije
in prijazno gostoljubje.
Dogodek je opisan tudi na domači strani
Kmečke izobraževalne skupnosti v Tinjah pod
www.kisnet.at, kjer je tudi galerija slik. Več informacij o predstavljenih aktivnostih je na spletnih
straneh oddelka za kmetijstvo Koroške deželne
vlade pod www.ktn.gv.at.
Boštjan Mali,
univ. dipl. inž. gozdarstva,
Gozdarski inštitut Slovenije
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Konferenca 'prestrukturiranje gozdno lesnega sektorja'
V četrtek, 10. septembra 2009, je bila ob 12. uri,
v Modri dvorani celjskega sejma novinarska
konferenca na temo 'PRESTRUKTURIRANJE
GOZDNO LESNEGA SEKTORJA'.
Namen konference je bil predstaviti kritičen
položaj slovenskega gozdno lesnega sektorja in
njegovo veliko razvojno perspektivo.
Predstavljene so bile tudi izkušnje avstrijskih
lesarjev in dejavnosti prestrukturiranja gozdno
lesnega sektorja v Sloveniji, ki potekajo pod
okriljem strateškega projekta GOZD IN LES ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE.
Na konferenci je bilo predstavljenih več različnih pogledov in mnenj. Direktor Združenja
za gozdarstvo je predstavil stanje proizvodnega
gozdarstva pri nas in nakazal usodno povezanost gozdno-lesnega sektorja. Podarjeno je bilo,
da brez uspešnega lesnega sektorja ne moremo
imeti uspešnega gozdarstva, podobno kakor brez
uspešne živilsko-predelovalne industrije ne bo
uspešnega kmetijstva.
Igor Milavec, direktor Združenja lesne in
pohištvene industrije je prikazal situacijo v tem
pomembnem segmentu slovenskega gospodarstva,
ki je nekdaj zaposloval 40.000 delavcev.
Podatki že več let kažejo slabo konkurenčnost slovenske lesnopredelovalne panoge, a je
konjunktura zadnjih let negativne učinke ublažila.
S prehodom v recesijo pa je slaba konkurenčnost
povzročila multiplicirane negativne učinke, ki se
kažejo predvsem v izjemno hitrem zmanjševanju
delovnih mest.
O vzrokih je že bilo govora in realnost jih (žal)
potrjuje. Dejstvo je, da sta več kot 60 % apreciacija
tolarja in previsoka obdavčitev plač, iz panoge
izvlekli preveč akumulacije. Panoga je s tem
financirala javni sektor, (pokojnine i.t.d.), bolj
kot je bilo še vzdržno, in se zato preveč izčrpala.
Posledično je premalo vlagala v razvoj, kar pa na
dolgi rok vedno vodi v slabšanje konkurenčnosti,
čemur sledi krčenje zaposlenih in investicij ali
celo propad panoge.
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Prof. dr. Nikolaj Torelli je podal kratek povzetek obiska GZS, podjetij in drugih inštitucij v
Avstriji pri ProHolzu. Razložil je organiziranost
te avstrijske inštitucije, ki ima v prvi vrsti namen
promovirati rabo lesa kot ekološko izredno sprejemljivo surovino. ProHolz skrbi za promocijo
lesa, razvoj novih izdelkov iz te surovine, pa tudi
za iskanje novih trgov. Zaposluje različne profile
od arhitektov, lesarjev do gozdarjev.
V ProHolzu so združena gozdarska, lesarska
in celulozna podjetja, ki vsaka zase prispevajo
delež za funkcioniranje te inštitucije. V več kot
petnajstih letih delovanja, jim je uspelo porabo
lesa na prebivalca podvojiti.
Med direktorji lesarskih podjetij, sta svoje
videnje predstavila Alojz Burja direktor Lip
Bled d.o.o. in mag. Andrej Mate direktor uprave
Inles d.d.
Oba sta bila precej kritična do države, ki naj
bi do sedaj premalo naredila za oživitev in razvoj
gozdno lesnega sektorja. Povedano je bilo, da celo
države z nizko stopnjo gozdnatosti sprejemajo
ukrepe za večjo porabo lesa na prebivalca, Slovenija kot tretja najbolj gozdnata država, pa do
sedaj, praktično ni naredila nič.
Svoje videnje, sta s strani države, povedala
še predstavnik MKGP mag. Robert Režonja in
predstavnica MG-ja. Predstavnik MKGP-ja je
povedal, da ministrstvo podpira projekt GZS in že
samo sprejema ukrepe zlasti za povečanje sečnje
v zasebnih gozdovih, kjer posekamo milijon in
več kubikov manj kot dovoljujejo načrti.
Prdstavnica MG-ja je povedala, da ministrstvo
prek razpisov ne more direktno podpreti gozdno
lesnega sektorja, ker pri razpisih velja načelo horizontalnosti, pač pa lahko prek razpisnih pogojev
vpliva na distribucijo sredstev.
V razpravi je bilo povedanih še več mnenj in
stališč, kasneje pa so si udeleženci ogledali Mednarodni obrtni sejem (MOS) v Celju.
Direktor Združenja za gozdarstvo pri GZS:
Jože Sterle univ. dipl. inž. gozd.
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Knjižne novosti
Dendrologija - list
Marilena Idžojtić, 2009, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske šume i Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 903 s.
Robert BRUS1
V začetku oktobra 2009 je v Zagrebu izšla knjiga
z naslovom Dendrologija - list avtorice Marilene
Idžojtić. Delo, ki je obenem univerzitetni učbenik,
bo razen za študente gotovo zanimivo tudi za naše
gozdarske in druge strokovnjake, ki se srečujejo z
dendrofloro, zato ga na krako predstavljamo tudi
v Gozdarskem vestniku.
V uvodnem poglavju knjige, ki je z več kot 900
stranmi izjemno obsežna, je temeljito obdelana
splošna morfologija listov in podrobno so predstavljeni in opisana znamenja, pomembna pri
opisovanju in prepoznavanju posameznih vrst.
Kot posebnost naj omenim latinske strokovne
termine, ki so dodani hrvaškim in se nanašajo na
posamezne podrobnosti in uporabniku pogosto
pomagajo tudi brez latinskega slovarja razumeti
vrstni pridevnik v latinskem imenu vrste. Ta del
je opremljen z nazornimi risbami in tam, kjer je
potrebno, še s fotografijami. Uvodni del knjige
se konča s sistematskim pregledom v knjigi
predstavljenih rodov, ki ga avtorica povzema po
uglednih delih s področja rastlinske sistematike,
predvsem po Brummittu (1992). Podrobna, po
abcednem vrstnem redu urejena seznama latinskih in hrvaških imen taksonov sta dodana na
koncu knjige.
Osrednji in daleč najobsežnejši del knjige
predstavljajo posamezne monografije, od katerih
je vsaka namenjena predstavitvi listov ene drevesne ali grmovne vrste. Nabor predstavljenih vrst
je izredno velik in obsega tudi mnoge zelo redke
ali malo znane tuje vrste, kot so na primer Phytolacca dioica, Lagunaria patersoniana, Leucothoe
fontanesiana, Quillaja saponaria, Tipuana tipu,
Tecomaria capensis in Butia capitata; na mnoge
od obravnavanih eksot res redko naletimo celo v
1
doc. dr. R. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Večna pot 83, 1000
Ljubljana.
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sicer z eksotami izredno bogatem sredozemskem
delu Hrvaške. Mnoge obravnavane redke vrste
so v večini drugih dendroloških del kvečjemu
omenjene, zelo skopo opisane in največkrat
predstavljene brez fotografij, zato bo to delo za
prepoznavanje takšnih vrst še posebno uporabno.
V knjigo so poleg vrst uvrščeni tudi tiste podvrste,
različki, kultivarji (sorte) in križanci, ki se od
tipične vrste in drugih taksonov nižjega ranga
iste vrste jasno razlikujejo po listih, medtem ko
taksoni, ki se med seboj razlikujejo po drugih
lastnostih, na primer po habitusi habitusu, v knjigi
niso obravnavani posebej. Skupaj je predstavljenih
kar 1.009 različnih taksonomskih enot, od tega
705 vrst, 14 podvrst, 15 različkov, 261 kultivarjev
in 14 križancev.
V knjigi so vrste razporejene po abecednem
vrstnem redu latinskih imen, kar vsaj strokovnjaku
precej olajša hitro iskanje vrst, povsod so našteti
tudi najpomembnejši latinski sinonimi in hrvaška
imena vrste. Pri taksonih, za katere doslej hrvaško
ime še ni bilo uporabljeno, je avtorica največkrat
ostala samo pri uporabi latinskega imena, le v nekaj
primerih je zapisala tudi svoj predlog za hrvaško
473
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ime. V večini primerov pa se avtorica ni odločila
za nova poimenovanja oziroma njihove predloge,
čeprav bi glede na svoje široko botanično znanje
in bogate izkušnje s področja okrasne drevnine
povsem upravičeno ugriznila tudi v to jabolko.
Prav gotovo bo za to še dovolj priložnosti v katerem
od prihodnjih avtoričinih del.
Vsaka monografija obsega natančen morfološki
opis lista (trajnost, nameščenost, oblika, velikost,
konsistenca, barva, ožiljenost) in na kratko je
474

opisan areal vrste. Opisi so kratki in jasni, logično
razporejeni, lahko razumljivi in brez odvečnega
besedila. Bistveni sestavni del vsake monografije
so tudi odlične in nazorne fotografije, pri vsaki
vrsti najmanj dve, največkrat tri ali štiri, pri najbolj
variabilnih vrstah pa še precej več (pri bukvi 16, pri
pahljačastem javorju 13, pri dobu 10). Fotografije
navadno prikazujejo bližnji pogled na zgornjo
in spodnjo stran lista, razporeditev listov na
poganjku, značilno jesensko obarvanost ali katero
GozdV 67 (2009) 10
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od podrobnosti, pomembno za prepoznavanje, na
primer ožiljenost, dlakavost, žleze ali priliste. Z
njihovo pomočjo je pogosto mogoče precej hitro
prepoznati vrsto ali kultivar ali pa vsaj preveriti
pravilnost določitve vrste s pomočjo katerega od
klasičnih določevalnih ključev. Pri fotografijah je
očitno, da so delo izkušene strokovnjakinje, ki
natančno pozna za prepoznavanje najpomembnejše podrobnosti. Večina fotografij (skupaj jih
je kar okrog 3.000!) je skupno delo Marilene in
Željka Idžojtića, le manjše število fotografij je
prispevalo še šest drugih avtorjev. Fotografije so
nazorne in pozorno izbrane, res pa je, da bi njihova kakovost še bolje prišla do izraza, če bi bile
nekoliko večje. To bi si morda upravičeno želeli
vsaj pri tistih vrstah, pri katerih bi bilo mogoče
s še nekaj truda pri tehničnem urejanju bolje
zapolniti neizkoriščeni prostor.
Izid knjige Dendrologija - list je finančno izdatno podprla trgovska družba Hrvatske šume d.o.o.
Bogata oprema knjige nazorno kaže, kako uspešno
je na Hrvaškem sodelovanje izobraževalno-raziskovalnih ustanov (Gozdarska fakulteta) in lesne
proizvodnje v državnih gozdovih. Prej omenjena
družba namreč že leta finančno omogoča izide
najkakovostnejših publikacij. Z njeno pomočjo je
na Hrvaškem v preteklosti izšla že vrsta odličnih
in bogatih monografij, med njimi monografije
o dobu (1996), jelki (2001), bukvi (2003) in
poplavnih gozdovih (2005) na Hrvaškem. Kako
zelo drugače od stanja pri nas!
Avtorica, izr. prof. dr. Marilena Idžojtić, je predstojnica Zavoda za gozdno genetiko, dendrologijo
in botaniko na Gozdarski fakulteti Vseučilišča
v Zagrebu. Na dodiplomskih in podiplomskih
študijih Gozdarstvo, Urbano gozdarstvo, varovanje narave in okolja ter Lesna tehnologija na
Gozdarski fakulteti in na študiju Arhitektura in
urbanizem na Fakulteti za arhitekturo v Zagrebu
predava vrsto predmetov s področja dendrologije
in okrasne dendroflore. Učbenik je v prvi vrsti
namenjen prav študentom na naštetih študijskih
smereh. Tokrat predstavljeno delo pa ni prva knjiga
Marilene Idžojtić. Študentje gozdarstva v Ljubljani
pri predmetu Dendrologija pogosto uporabljajo
njen bogato opremljen in nazoren učbenik Drevje
in grmovje v zimskem obdobju (2005), pri vajah
pri istem predmetu pa celo uporabljajo prirejeno
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različico njenega interaktivnega ključa za določanje
lesnatih rastlin pozimi.
Učbenik Dendrologija - list je brez dvoma
delo, ki presega samo gozdarsko ali botanično
stroko in je več kot samo učbenik. Je temeljito,
natančno, enciklopedično zgrajeno in izvirno delo
na svojem področju, saj je v dendrološki literaturi
list navadno obravnavan samo kot del obširnejšega
morfološkega opisa vrste. Delo predstavlja doslej
daleč najpodrobnejši in po številu obravnavanih
taksonov najobsežnejši opis listov drevesnih
in grmovnih vrst v hrvaškem jeziku, pa tudi v
svetovnem merilu ni veliko podobno obsežnih
del. Knjiga je sicer napisana v hrvaškem jeziku,
vendar so opisi preprosti in lahko razumljivi.
Zaradi odličnih in nazornih fotografij je gotovo
uporabna tudi za uporabnike brez dobrega znanja
hrvaščine. Prav zaradi fotografij bo delo nadvse
uporabno tudi kot nekakšna dopolnitev rastlinskih
ključev, ki ne vsebujejo fotografij; lep primer je
pred nedavnim predstavljen določevalni ključ
Flora der Gehölze (2008).
Pri predmetih s področja dendrologije na
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške Fakultete v Ljubljani bo knjiga Dendrologija - list brez dvoma uvrščena na seznam
priporočene literature. Avtorica zasluži čestitke
za izjemen trud in še eno odlično delo.
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Izobraževanje in kadri
Prof. dr. Boštjan Anko – 70 letnik
Dr. Boštjan Anko se je rodil leta 1939 v Ljubljani.
Po maturi na klasični gimnaziji se je vpisal na
Gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, kjer
je diplomiral leta 1963. Kot dober študent je
prejel dve Prešernovi nagradi. Podiplomsko se je
izpopolnjeval v ZDA, leta 1975 je magistriral na
Yale University, doktoriral pa je na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani leta 1983.
Po diplomi se je najprej zaposlil na Biroju za
gozdarsko načrtovanje v Ljubljani, po vrnitvi
iz tujine pa je leta 1974 dobil mesto asistenta
na Biotehniški fakulteti. Docent je postal leta
1984, izredni profesor leta 1989, leta 1994 pa je
postal redni profesor za področja krajinska ekologija, varovanje naravne deiščine, funkcije gozda,
gozdni viri, gospodarjenje z gozdnato krajino. Z
vabljenimi predavanji je sodeloval na univerzi
v Bruslju, Dunaju, Kopenhagnu, Padovi in na
univerzi Yale.
Pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu
se je usmerjal na človekov odnos do narave in še
posebno na mesto gozda v prejšnjih in sedanjih
krajinah. Na dodiplomski stopnji je bil mentor
več kot 70 študentom, na podiplomski stopnji pa
je bil mentor 17 magistrantom in specialistom.
Bil je tudi mentor 5 doktorjev znanosti, večkrat
tudi recenzent in član komisije v magistrskih in
doktorskih postopkih. Raziskovalno delo je zaznamoval z več deset znanstvenimi in strokovnimi
članki, več deset prispevkov pa je pripravil za
različne domače in tuje znanstvene in strokovne
konference ter delavnice, nekatere med njimi je
tudi vodil in organiziral. Bil je urednik številnih
zbornikov o funkcijah gozda, pobudnik nekaterih študijskih dni, uredil pa je tudi zbirko Viri
za zgodovino gozda in gozdarstva v Sloveniji.
V letih 1993–1994 je bil predstojnik Oddelka za
gozdarstvo, bil pa je tudi prvi predstojnik katedre
za ekologijo krajine.
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V prvem delu delovanja je postavil v ospredje
funkcije gozdov in krajinsko ekologijo, bil je član
IALE (International Association for Landscape
Ecology), član delovne skupine IUFRO »Forest
history« in delovne skupine »Landscape Ecology«;
v slednji je nekaj časa deloval kot predsednik in
podpredsednik. Deloval je tudi kot predstavnik
Slovenije v programu COST za področje gozdarstva. V drugem delu delovanja se je usmeril
na področje varstva naravne dediščine, kjer je
vodil pripravo medfakultetnega podiplomskega
študija varstvo naravne dediščine. Študij je bil
potrjen leta 1995, prva generacija študentov se
je vpisala leta 1996.
Ko se oziramo na prehojeno jubilantovo znanstveno in strokovno pot, mu je treba izreči vsaj
dve priznanji: prvič, da je na Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo, pripravil temelje za
razvoj področja krajinske ekologije, in drugič,
da je na Biotehniški fakulteti zasnoval študij varstva naravne dediščine. Takrat za nobeno izmed
omenjenih področij ni bilo samoumevno, naj bi
ju razvijala Biotehniška fakulteta in Oddelek za
gozdarstvo, se je pa izkazalo, da sta bili odločitvi
daljnovidni. Obe področji sta namreč dali fakulteti
in Oddelku za gozdarstvo vsebine, s katerimi je
laže slediti zavezanosti k mnogonamenskosti,
študentom pa potrebno širino za odločanje in
delovanje v prostoru Slovenije.
Vsebine krajinske ekologije pa tudi varstva
naravne dediščine so se »prijele«, kot radi rečemo,
in če se dandanes pospešeno razvijajo, morda
včasih tudi drugače, kot si je pred leti zamislil
prof. Anko, je to le znamenje njune vitalnosti in
uspešnosti, hkrati pa tudi še naprej obveznost za
Biotehniško fakulteto.
Prof. Anku želimo ob 70-letnici veliko zdravja
in mu iskreno čestitamo.
Doc. dr. Janez Pirnat
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