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Uvodnik

Kam plovemo?

V Sloveniji je gozd simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja, s 
katerim poskušamo zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjske združbe 
rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov, ter trajnostna raba in upravljanje vira.

Razumevanje naravnega razvoja gozda in uporaba njegovih zakonitosti pri gospodarjenju  
sta temelj za ohranitev gozda in njegov uspešen razvoj tudi v prihodnosti, ko se bodo povečali 
pritiski nanj. V Sloveniji je gozd izrednega okoljskega, ekosistemskega, biotskega, kulturnega, 
zgodovinskega, asociativnega, krajinskega in zdravstvenega pomena, zato je razumljivo in nujno, 
da država to bogastvo varuje.

Ni pomembno samo lesno bogastvo,  naravni vir, ki ga moramo trajnostno upravljati, ampak 
je tudi izredno bogastvo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so  temelj za ekološko rav-
notežje v naravi, za ekosistem, ki prispeva k ohranjanju dobrega stanja nadzemnih in podzemnih 
voda, ohranjanju kakovostnih virov pitne vode, ohranjanju zdravja prebivalcev in ohranjanju 
kulturne dediščine.

Prispevek gozda je neprecenljiv za ugodno stanje okolja. V Sloveniji je gozd, v nasprotju z 
gozdom v nekaterih drugih evropskih državah, med najpomembnejšimi ekosistemi, ki prispevajo 
k stabilnosti razmerja med antropogenim in naravnim okoljem v Sloveniji, in bistveno prispeva 
k okoljski zavesti.

Les je najpomembnejša obnovljiva surovina v naši državi. Čeprav so splošne koristi gozda pomemb-
nejše, tudi njegov gospodarski pomen ni zanemarljiv. V prihodnosti bomo v slovenskem gozdu 
lahko posekali več ter hkrati zagotavljali njegovo trajno ohranitev in razvoj. V našem gozdarstvu 
in lesni industriji lahko tradicija in znanje pomembno prispevata k oplemenitenju lesa iz našega 
gozda in trajno prispevata svoj delež k dodani vrednosti, ustvarjeni v državi. Gozd pomembno 
prispeva k socialni varnosti in kakovosti življenjske ravni podeželskega prebivalstva.

S slabšanjem stabilnosti gozda se neposredno povečuje tudi nestabilnost v okolju, življenje za 
človeka, rastline in živali postaja manj pestro in prijazno ter ima negativne učinke na mnogih 
področjih. Zagotavljanje stabilnosti gozda in načrtovano usmerjanje njegovega razvoja je in mora 
ostati pomembna sestavina dolgoročnih ciljev Slovenije

Te lepe misli so našle mesto v uvodu Resolucije o nacionalnem gozdnem programu, ki je bila 
sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije 20. novembra 2007.

Kakšna pa je stvarnost? Kako to vrednotimo? Za to naravno bogastvo mora nekdo skrbeti, zato 
smo ustanovili javno gozdarsko službo; za njeno delovanje ter ohranitev in krepitev gozdov in vseh 
njihovih vlog so potrebna finančna sredstva. 

Kljub povečanju gozdne površine, morebitnega poseka in tudi dejanskega poseka v slovenskih 
gozdovih, pa tudi novih nalog, se zmanjšuje število gozdarjev v javni gozdarski službi. 

Največji vpliv politike na gospodarjenje v zasebnih gozdovih, ki  zavzemajo kar tri četrtine 
vseh slovenskih gozdov, se 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 pa omogočajo le okoli 30 %.

Če združimo skupaj zmanjševanje kadra in denarja in hkrati vemo, da od gozdov zahtevamo 
vse več in več, je rezultat pričakovan: vse manj skrbimo in vlagamo v gozdove.

Vse to se je dogajalo v konjukturnih časih, ko še ni bilo sedanje finančne in gospodarske 
krize.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Med slovenskimi gozdarji je bila jelka vedno dele-
žna posebne obravnave; prav v gozdovih, v katerih 
po naravi uspeva v znatnem deležu, je tradicija 
gozdnogospodarskega načrtovanja najdaljša. Jelka 
je tretja najbolj zastopana drevesna vrsta: poja-
vlja se vse od kolinskega do alpinskega pasu, od 
110 do 2.000 m nadmorske višine (Dakskobler/

GDK: 181:174.7 Abies alba Mill.+524.636(497.4 Bohor)

Jelka v gozdovih Bohorja – posebnost v slovenskem merilu?
Silver Fir in the Bohor Forests – an Exception on Slovenian Scale?

Tina SIMONČIČ1, Andrej BONČINA2

Izvleček:
Simončič, T., Bončina, A.: Jelka v gozdovih Bohorja – posebnost v slovenskem merilu? Gozdarski vestnik, 68/2010, 
št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 34. Prevod avtorja, lektoriranje Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
S podatki iz ohranjenih gozdnogospodarskih načrtov in iz dveh zaporednih meritev sestojev na stalnih vzorčnih 
ploskvah (SVP; n = 247) smo analizirali spreminjanje lesne zaloge in debelinske strukture jelke v bohorskih 
gozdovih (GGO Brežice, GGE Bohor), kjer prevladujejo rastišča acidofilnih bukovih ter bukovih gozdov na 
karbonatu. Na izbranem območju znotraj GGE Bohor (1,5 × 3,25 km) smo na 51 SVP analizirali pomladek po 
drevesnih vrstah, višinskih razredih in objedenosti. V analiziranem obdobju (1958–2008) se je delež jelke v lesni 
zalogi gozdnih sestojev opazno spreminjal; v zadnjih tridesetih letih se je delež jelke v skupni lesni zalogi povečal z 
10,4 % na 14,1 %. Še opazneje se povečuje delež jelke med tanjšim drevjem s prsnim premerom 10 do 30 cm, saj se 
je v obdobju 1987–2007 povečal za šest odstotnih točk. V analiziranih gozdovih se jelka obilno pomlajuje (25,1 % 
celotnega števila pomladka) in uspešno prerašča v višje višinske razrede. Ugotovljena progresija jelke v bohorskih 
gozdovih je izjema v slovenskem prostoru, zato je objekt vreden podrobnejše raziskave vzrokov za uspešen razvoj 
jelke. Morebitni razlogi so lahko majhna gostota jelenjadi, rastiščne razmere in način gospodarjenja.
Ključne besede: jelka; Bohor; razvoj gozdov; debelinska struktura; pomlajevanje

Abstract:
Simončič, T., Bončina, A.: Silver Fir in the Bohor Forests –an Exception on Slovenian Scale? Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 34. 
Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka 
Šivic. 
The data from the old management plans and the last two inventories on the permanent sampling plots (PSP,  
n = 247) were used to analyze changes in growing stock and diameter structure of the silver fir in the Bohor forests 
(Forest Management Region Brežice, Forest Management Unit (FMU) Bohor) where beech forests on acid and 
carbonate bedrock prevail. Additionally, field surveys of regeneration on the location of 51 PSP were made in the 
central part of the FMU Bohor (1.5×3.25 square kilometers) in order to analyze tree species composition, height 
structure, and browsing damages of regeneration. A share of silver fir in total growing stock has been changing during 
the analyzed period 1958-2008; in the last thirty years the share of silver fir in total growing stock has increased 
from 10.4 % to 14.1 %. Even more striking is an increasing share of silver fir in small diameter trees with diameter 
at breast height 10-30 centimeter, which has increased by 6 percentage points in the period 1987-2007. Silver fir 
regeneration is abundant (25.1 % of total number of saplings) and the ingrowth of fir saplings in higher height 
classes is successful. The progression of the silver fir in the Bohor forests is an exception in Slovenia; therefore a 
more detailed research of causes for successful silver fir development is worth making. Possible reasons could be 
low density of red deer, site conditions, and management treatments.
Key words: silver fir; forest development; diameter structure; regeneration
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in obnovljive gozdne vire, SI–1000 Ljubljana, tina.
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obnovljive gozdne vire, SI–1000 Ljubljana, andrej.
boncina@bf.uni–lj.si

Marinšek, 2009). Večinoma je primešana dreve-
sna vrsta, navadno uspeva z bukvijo in  smreko. 
Zdaj je evidentirana na okoli 30 % površine 
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slovenskih gozdov, obilneje se pojavlja na 8 % 
površine, predvsem v kočevskem, postojnskem 
in mariborskem območju (Poljanec et al., 2009). 
Največji delež v lesni zalogi doseže v gozdovih na 
nadmorski višini 800–1.000 m, površinsko pa so 
gozdovi z jelko najbolj razširjeni v nadmorskem 
pasu 1.000–1.200 m (Ficko/Bončina, 2006). Jelka 
je izrazito sencozdržna drevesna vrsta, je ena 
redkih vrst, ki prenese daljše obdobje zastrtosti, 
v svojem življenjskem obdobju pa lahko prenese 
tudi večkratno zastrtost. Občutljiva je za zračno 
vlago in onesnaženost; verjetno smo bili prav zato 
v sedemdesetih letih priča izrazitemu sušenju 
jelke (Prpić, 2001).

V lesni zalogi slovenskih gozdov se je delež jelke 
vse od leta 1947 zmanjševal; sprva počasneje, po 
letu 1970 pa je bilo  zmanjševanje bolj izrazito. V 
obdobju zadnjih štirideset let se je delež jelke več 
kot prepolovil, njena lesna zaloga pa zmanjšala za 
11 m3/ha. Populacija jelke se je postarala, saj se 
je v obdobju 1990–2008 zmanjšal delež tankega 
in srednje debelega drevja,  zelo pa povečal delež 
debelega drevja jelke (Poljanec et al., 2009). Jelka je 
priljubljena v prehrani jelenjadi, katere gostota se je 
strmo večala po prvi svetovni vojni, v sedemdesetih 
in osemdesetih letih pa so jo začeli na nekaterih 
območjih načrtno zmanjševati (Adamič, 1992; 
Jerina, 2009). Zaradi populacije jelenjadi je bilo 
in je marsikje še vedno  oteženo vraščanje jelke 
v gozdne sestoje (Bončina et al., 2009).

Ob ugotovljeni regresiji jelke v Sloveniji se 
postavlja vprašanje, ali je  zmanjševanje njenega 
deleža splošna razvojna zakonitost. Nekatere 
raziskave kažejo, da so značilne razlike v razvojni 
dinamiki jelke med rastiščnimi skupinami gozdov; 
na ravni Slovenije jelka nazaduje, izrazito v 
dinarskih jelovo-bukovih gozdovih, medtem ko 
ji v predalpskih jelovih bukovjih in jelovjih na 
nekarbonatnih kamninah kaže nekoliko bolje 
(Poljanec et al. 2009). Za ohranjanje jelke so še 
posebno zanimiva območja, kjer ostaja delež 
jelke v gozdovih nespremenjen ali je jelka celo 
v progresiji. Takšna območja so v slovenskem 
prostoru pravzaprav redkost, zato je razumevanje 
razvojnega dogajanja v takih gozdnih sestojih 
toliko zanimivejše in pomembnejše. Eno izmed 
takšnih je območje pogorja Bohor.

S prispevkom želimo opozoriti, da so v slo-
venskih gozdovih različne razvojne značilnosti 
jelke. Podrobneje smo želeli analizirati razvoj in 
sestojno dinamiko jelke v bohorskih gozdovih in 
poiskati razloge za takšen ugoden razvoj z vidika 
ohranjanja jelke v Sloveniji,.

2 OBJEKT RAZISKAVE
2 RESEARCH OBJECT

Podroben opis pogorja Bohor najdemo v goz-
dnogospodarskem načrtu za GGE Bohor (ZGS, 
2008), zato  navajamo le kratko oznako. Pogorje 
Bohor (GGE Bohor, Brežiško gozdnogospodar-
sko območje) je podolgovat masiv v smeri V–Z, 
večinoma pokrit z gozdom (Slika 1). Prevladujejo 
nadmorske višine od 600 do 900 m, relief je raz-
giban s številnimi grebeni in jarki, v katerih  so 
na mestih z neprepustnimi werfenskimi plastmi 
številni studenci, potoki in slapovi.

Za Bohor so značilne raznovrstne rastiščne 
razmere (Accetto/Wraber, 1972; Accetto, 1995). 
Razmejujeta ga preddinarsko in predalpsko 
fitopodnebno območje, opazen je tudi vpliv 
subpanonskega tipa. V vegetacijski dobi znaša 
povprečna temperatura 15–16 °C, povprečna 
letna količina padavin pa dosega 1.350–1.400 
mm, z maksimumom v vegetacijskem obdobju 
od aprila do oktobra. Talni substrat ni enoten: 
najdemo triasne dolomite in apnence, peščenjake, 
skrilavce in glinence, na katerih so se razvila rjava 
pokarbonatna tla, rendzine, srednje globoka 
do globoka kisla rjava tla, na njih pa ustvarile 
izredno pestre rastiščne razmere. Med gozdnimi 
združbami prevladujejo rastišča bukovij na 
nekarbonatnih kamninah, rastišča gorskih in 
visokogorskih bukovij na karbonatnih kamni-
nah, termofilna rastišča bukovij in bukovja na 
rendzinah.

Površinsko najbolj razširjeni rastiščno-gojitveni 
razredi v enoti so ohranjeni (846 ha) in zasmrečeni 
(200 ha) bukovi gozdovi na kisli podlagi, v katerih 
prevladujejo združbe Luzulo-Fagetum, Blechno-
Fagetum in Lamio orvalae-Fagetum, ter ohranjeni 
(1.004 ha) in zasmrečeni (438 ha) gorski bukovi 
gozdovi, v katerih prevladujejo združbe Lamio 
orvalae-Fagetum, Cardamini savensi-Fagetum, 
Galio rotundifolii-Abietetum in Hacquetio-Fage-
tum. Zgradba sestojev je skupinsko-raznomerna, 
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med razvojnimi fazami prevladujejo debeljaki, 
sestoji v obnovi, drogovnjaki in raznomerni sestoji 
s povprečno lesno zalogo 318 m3/ha in prirastkom 
7,6 m3/ha. V lesni zalogi prevladuje bukev s 37,6 %, 
nekoliko presenetljiv je velik delež jelke (14,1 %), 
z opaznim deležem sta zastopana še smreka (20,6 
%) in gorski javor (12,2 %).

3 METODE DELA
3 METHODS
3.1 Analiza razvoja gozdov
3.1 Forest development analysis

Iz ohranjenih gozdnogospodarskih načrtov za goz-
dnogospodarsko enoto Bohor (ZGS- 1958, 1968, 
1978, 1988, 1998, 2008) smo pridobili podatke 
o spremembah drevesne sestave in debelinske 
strukture. V načrtih smo poiskali tudi podatke o 
načinu gospodarjenja (gozdnogojitveni sistemi, 
ciljne lesne zaloge, načrtovani in  opravljeni 
posek) in drugih dejavnikih, na primer divjadi in 

Slika 1: Razgiban relief in velika gozdnatost pogorja Bohor
Figure 1: Heterogeneous relief and height share of forest cover on the Bohor Mountain

boleznih, ki bi lahko vplivali na dinamiko jelke v 
gozdnih sestojih.

3.2 Analiza podatkov s stalnih vzorčnih 
ploskev

3.2 Analysis of data from permanent 
sampling plots

Podlaga za izračun posameznih kazalnikov, ki 
prikazujejo sestojno zgradbo, so bile podatkovne 
zbirke popisov na stalnih vzorčnih ploskvah (SVP) 
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 1997, 2007). 
Ponovne meritve dreves na SVP (n = 247) so 
nam omogočile analizirati spremembe debelin-
ske strukture jelke in njenega deleža v skupnem 
številu dreves v zadnjem desetletju. Spremembe 
smo prikazali tudi po razširjenih debelinskih 
razredih (A: prsni premer (dbh) < 30 cm, B: 30 ≥ 
dbh < 50 cm, C: dbh ≥ 50 cm), da so bile mogoče 
primerjave s podatki iz starejših načrtov.

Simončič, T., Bončina, A.: Jelka v gozdovih Bohorja – posebnost v slovenskem merilu?
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3.3 Analiza pomladka
3.3 Regeneration analysis

Podrobno analizo pomladka smo  opravili na 
osrednjem delu enote, na prerezu v velikosti 1,5 
× 3,25 km v smeri S–J. Na 51 SVP, postavljenih 
v mreži 250 × 500 m, smo analizirali pomladek 
drevesnih vrst po višinskih razredih ter ocenili 
nekatere rastiščne parametre (Simončič, 2008). 
Pri analizi podatkov smo ploskve združevali v 
stratume, ki smo jih oblikovali glede na rastiščno-
gojitvene razrede; v analizo smo zajeli ohranjene 
gorske bukove gozdove (GBG_ohr; 22 SVP), 
zasmrečene gorske bukove gozdove (GBG_zas; 
10 SVP), ohranjene bukove gozdove na kisli pod-
lagi (ABG_ohr; 13 SVP) ter zasmrečene bukove 
gozdove na kisli podlagi (ABG_zas; 5 SVP). Med 
razredi ni značilnih razlik v sestojnih gostotah 
(Simončič, 2008). Vse ploskve smo stratificirali 
tudi glede na spremenjenost naravne drevesne 
sestave; razlikovali smo dva razreda, in sicer 
gozdove z ohranjeno (30 SVP) in spremenjeno 
drevesno sestavo (19 SVP).

Splošni del popisa podmladka na SVP je zajemal 
meritve in ocene nekaterih okoljskih in sestojnih 
parametrov (nadmorska višina, ekspozicija, ska-
lovitost, nagib, zastrtost, ohranjenost sestojev). 
Pred popisom sestave in višinske zgradbe pod-
mladka smo zakoličili štiri ploskvice v velikosti 
1,5 × 1,5 m, ki so bile od središča SVP oddaljene 
4 m v smereh S, V, J, Z. Na vsaki ploskvici smo 
ocenjevali in merili nekatere rastiščne parametre 

(nagib, ekspozicija, skalovitost, zastrtost z lesnimi 
ostanki in listnim opadom) in analizirali pomla-
dek po drevesnih vrstah, višinskih razredih in 
poškodovanosti. Oblikovali smo šest višinskih 
razredov: 0–19 cm, 20–49 cm, 50–89 cm, 90–130 
cm, 0 < dbh ≤ 5 cm, 5 cm < dbh ≤ 10 cm. Klic 
nismo popisovali, pri poškodovanosti pa smo 
upoštevali le objedanje divjadi (poškodovano, 
nepoškodovano).

Pomladek smo analizirali za celotni razisko-
valni objekt skupaj in ločeno na ravni stratumov. 
Podatke smo s programom SPSS analizirali z 
izbranimi statističnimi metodami (Spearmanova 
korelacija, ANOVA z Duncanovim testom post 
hoc, Kruskal-Wallisov neparametrični test).

4 REZULTATI
4 RESULTS
4.1 Razvoj gozdnih sestojev
4.1 Development of forest stands
Med letoma 1957 in 1977 se je opazno zmanj-
šala lesna zaloga jelke na Bohorju (Preglednica 
1). Zaradi intenzivnih redčenj se je v obdobju 
1957–1967 zmanjšal delež tanjšega drevja jelke 
(razred A). V obravnavanem obdobju se ni 
bistveno spreminjal delež srednje debelega drevja 
jelk v celotni lesni zalogi jelke, pač pa so bile 
znatne spremembe deleža debelega drevja jelke, 
kar je lahko posledica različnega gospodarje-
nja v posameznih letih znotraj obravnavanega 
obdobja. Presenetljiv, morda tudi ne povsem 

Preglednica 1: Spremembe strukture lesne zaloge (LZ) jelke po debelinskih razredih v obdobju 1957–1987  
ZGS, 1988)
Table 1: Changes of growing stock of silver fir per diameter classes in the period 1957-1987 (ZGS, 1988)

Struktura lesne zaloge (LZ) jelke / 
Structure of growing stock (GS) of silver fir

Leto / Year
Dbh / Dbh 1957 1967 1977 1987

Celotna LZ jelke (m3) / Total GS of silver fir (m3) 106.038 102.861 68.532 74.541
Delež jelke v skupni LZ (%) / Share of silver fir in total 
GS (%) 20,1 16,8 10,4 11,2

Struktura LZ jelke po debelinskih razredih (%) glede na 
celotno LZ jelke v posameznem debelinskem razredu /
Structure of GS of silver fir per diameter classes (%) with 
regard  to total GS of silver fir in single diameter classes
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natančen podatek iz načrta (ZGS, 1988) je, da 
je med drevesnimi vrstami samo jelka dosegala  
mere več kot  dbh = 50 cm (Preglednica 1). Da 
je podatek napačen, domnevamo zato, ker se je 
po desetih letih delež jelke med debelim drevjem 
zmanjšal na 30 %.

Iz ohranjenih gozdnogospodarskih načrtov 
(ZGS 1958, 1968) izvemo, da je bila jelka že 
takrat zaželena in pospeševana vrsta. Smernice 
za gospodarjenje kažejo, da so jelko pospeševali 
z načinom obnavljanja gozdnih sestojev, ki je 
potekalo na manjših obnovitvenih površinah. V 
jelovo-bukovih sestojih so poskušali oblikovati 
prebiralne zgradbe, v čistih bukovih ali pretežno 
bukovih sestojih pa so jelko v skupinah vnašali s 
podsetvijo ali podsajanjem.

V obdobju 1968–1977 je jelka opazno hirala 
in odmirala. Domnevno naj bi bilo propadanje 
predvsem posledica neustreznega gospodarjenja 
(ZGS, 1978). Nevitalnost jelke je bila namreč naj-
opaznejša v zahodnem, dostopnejšem delu enote, 
kjer so bili vplivi gospodarjenja najizrazitejši. 
Zaradi čezmernih planskih sečenj v prvih letih po 
2. svetovni vojni so se znatno spremenile sestojne 
in s tem tudi mikroklimatske razmere, pomembne 
za pomlajevanje jelke. V  zelo presvetljenih sestojih 
je bilo pomlajevanje jelke pomanjkljivo ali pa ga 
sploh ni bilo. Na starejših jelkah so bili opazni 

znaki fiziološkega slabljenja, napadala jih je omela, 
omenjajo tudi pojav raka. Vitalnost jelke so želeli 
izboljšati s skupinskim postopnim gospodarjenjem 
in z oblikovanjem tesnejšega vertikalnega sklepa, s 
čimer naj bi ustvarili ugodne razmere za naravno 
pomlajevanje jelke. Na slabo pomlajenih površinah 
so jelko nadomeščali z umetnim vnosom smreke. 
Med letoma 1978 in 1987 se je zdravstveno stanje 
jelke nekoliko izboljšalo (ZGS 1988); delež jelke 
v skupni zalogi gozdnih sestojev se je sicer rahlo 
zmanjšal, vendar predvsem zaradi rednega poseka 
debelega drevja jelke. 

Po letu 1987 se povečuje lesna zaloga gozdnih 
sestojev v GGE Bohor; v obdobju 1957–2007 se 
je povečala z 229 m3/ha na 318 m3/ha. V obdobju 
1957–1977 se je precej zmanjšal skupni delež 
jelke v lesni zalogi (Preglednica 1), po letu 1977 
pa se je neprestano povečeval in leta 2007 dosegel 
14,6 % (Slika 2). 

Delež tanjšega drevja (dbh < 30 cm) v GGE 
Bohor se je v obdobju 1957–2007 zmanjšal z 52 % 
na 25 %, kar kaže odraščanje in staranje sestojev. 
Razvoj jelke je nekoliko drugačen: delež tanjših jelk 
v skupni zalogi jelke se je zelo povečal v obdobju 
1967–1977, v obdobju 1977–1997 se je manjšal, 
zadnjih deset let pa ostaja enak oziroma se rahlo 
veča. Še opaznejše je večanje deleža tanjšega 
drevja jelke v tanjšem drevju v zadnjih dvajsetih 

Slika 2: Spremi-
njanje deleža jelke 
v skupni lesni 
zalogi in lesni 
zalogi tanjšega 
drevja v obdobju 
1957-2007
Figure 2: Changes 
of silver fir share 
in total growing 
stock and in small 
diameter trees in 
the period 1957-
2007
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letih, kar nakazuje, da je jelka razvojno mlajša od 
drugih dominantnih drevesnih vrst.

Na progresijo jelke v gozdnih sestojih Bohorja 
kažejo mnogi sestojni parametri; v obdobju 
1997–2007 se je število jelk povečalo za 22 %, 
število tanjših jelk pa kar za 33 % (Preglednica 
2). Opazno se je povečal delež jelke v skupnem 
številu drevja, še bolj pa se povečuje delež jelke v 
skupnem številu tanjšega drevja. V spodnji plasti 
in v mlajših sestojih jelka ponekod tudi povsem 
prevladuje (Slika 3).

Preglednica 2: Primerjava števila in deleža jelke v gozdnih sestojih v obdobju 1997-2007
Table 2: Comparison of number and share of silver fir in forest stands in the period 1997-2007

Sestojni parametri / Stand parameters
Leto / Year

1997 2007

Število jelke (N/ha) / Number of silver fir trees (N/ha) 57,5 70,4

Število tanjših jelk (N/ha) / Number of small diameter silver fir trees (N/ha) 18,9 25,1

Delež jelke v številu dreves (%) / Share of silver fir in total number of trees (%) 10,9 14,9

Delež tanjše jelke v tankem drevju (%) / Share of silver fir in small diameter trees 
(%) 11,7 19,8

Slika 3: Ponekod jelka povsem prevladuje v najnižjih debelinskih stopnjah.
Figure 3: In some areas, silver fir prevails in small diameter classes 

4.2 Pomlajevanje jelke v najbolj 
razširjenih rastiščno-gojitvenih 
razredih

4.2 Regeneration of silver fir in the 
prevailing forest types

Pomlajevanje jelke je uspešno: njen delež v sku-
pnem številu podmladka znaša 25,1 %. Če ne 
upoštevamo mladic do višine 20 cm, je ta delež kar 
40,4 %. V vseh višinskih razredih je velika gostota 
jelovega podmladka (Preglednica 3), v primerjavi 
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z drugimi drevesnimi vrstami je uspešnejša pri 
preraščanju, saj se njen delež veča z višino mladic. 
Poškodovanost jelovega podmladka je sorazmerno  
majhna (11,4 %).

Pomlajevanje jelke se razlikuje med rastišč-
no-gojitvenimi razredi (Slika 4); največji delež v 
podmladku doseže jelka na kisli podlagi (44,8 % 
celotnega števila), na karbonatu je njen delež 
manjši (23,8 %). Med razredi smo ugotovili zna-
čilne razlike v številu podmladka jelke v drugem  

Preglednica 3: Gostota in višinska struktura pomladka
Table 3: Density and height structure of regeneration

Višinski in debelinski razredi 
pomladka / Height and diameter 
classes of regeneration

Št. pomladka (N/
ha) / Number of 
saplings (N/ha)

Št. jelovih mladic (N/
ha) / Number of silver 

fir saplings (N/ha)

Delež jelke v pomlad-
ku (%) / Share of silver 
fir in total number of 

saplings (%)

0 < h < 20 cm 9284 2444 26,3

20 ≤ h < 50 cm 2321 1407 60,6

50 ≤ h < 90 cm 1259 667 52,9

90 ≤ h < 130 cm 1210 914 57,5

0 ≤ dbh < 5 cm 617 494 80,0

5 ≤ dbh < 10 cm 39802 10025 25,1

Slika 4: Drevesna sestava podmladka (% v številu pomladka) v štirih rastiščno-gojitvenih razredih
Figure 4: Tree species composition of regeneration (% of total number of saplings) in four forest types 

(p = 0,011) in tretjem višinskem razredu (p = 
0,046), v prvi debelinski stopnji (p = 0,048) ter 
skupnem številu jelk (p = 0,009). Delež jelke v 
podmladku je večji v sestojih z ohranjeno drevesno 
sestavo (31,2 %) kot v  s sestojih s spremenjeno 
sestavo (16,4 %). 

Ugotovili smo, da se jelka slabše pomlajuje 
na večjih nadmorskih višinah ter na območjih 
z večjo skalovitostjo (Preglednica 4). Na mestih, 
kjer je več listnega opada, so večje gostote jelo-
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vega podmladka. Na mestih z večjo zastrtostjo z 
zeliščno plastjo in robido ter večjimi gostotami 
sestoja je jelov pomladek manj številčen. Večja 
gostota jelovih mladic je v sestojih z večjo lesno 
zalogo jelke.

5 RAZPRAVA
5 DISCCUSION

5.1  Razvojne značilnosti jelke v 
bohorskih gozdovih

5.1  Developmental characteristics of silver 
fir in the Bohor forests

Za razumevanje stanja in razvoja bohorskih 
gozdov je zanimiv pogled v malo bolj oddaljeno 
preteklost – od 15. stoletja do konca 2. svetovne 
vojne. Vlado Jenko (1958) v članku Bohorski 
gozdovi v preteklosti niza zanimivosti o pogostem 
spreminjanju lastništva in rabe teh gozdov, pri 
čemer jelka ni prav pogosto omenjena. Bohor ima 
bogato zgodovino rabe gozdov. Urbar iz leta 1496 
omenja dajatve tlačanov zaradi pridobivanja »lesa 
in drv«, pravico sodarjev za pridobivanje lesa za 
svojo obrt, pašo svinj itn. Že leta 1593 sta omenjeni 
žagi, leta 1683 pa prvi nadlogar. V prvih dese-
tletjih 18. stoletjih so sekali predvsem bukovino, 
nekaj sto smrek so prodali zasavskim brodarjem. 
Verjetno  so bile jelke, saj isti vir poroča, da so 
leta 1832 opravili prva pogozdovanja s smreko, 
medtem ko so vsako leto še vedno prodajali nekaj 
sto »smrek« savskim brodarjem. V začetku 19. 
stoletja je graščina oskrbovala fužino v Zagorju z 

Višinski 
razred (cm) 

/ Height 
classes (cm)

Nadmor-
ska višina 
/ Altitude

Skalovitost 
/ rock

Listni
opad / 

Leaf foli-
age

Ze-
liščna 
plast / 
Herbs

Rubus
spp.

Št.
dreves /  

Nr. of trees

LZ_jelka /
GS_silver 

fir

LZ_bukev 
/ GS_
beech

LZ_ja-
vor / 
GS_ 

maple
0 < h < 20 -,246 -,278** ,294** -,320* -,100 -,145 ,461** 0,283 -,196

20 ≤ h < 50 -,053 -,146 ,038 -,070 ,033 -,021 ,451** 0,154 -,108
50 ≤ h < 90 -,340* -,181* ,223** -,165 ,115 -,388** ,200 0,182 -,226

90 ≤ h < 130 -,421** -,168* ,243** -,200 -,078 -,270 ,209 0,070 -,309*
0 ≤ dbh < 5 -,241 -,132 ,207** -,440** -,411** ,093 ,214 0,250 -,256

5 ≤ dbh < 10 -,307* -,179* ,251** -,318* -,182 -,012 ,181 -0,035 -,183
Skupaj ,001 -,138 ,265** -,299* -,306* ,137 ,029 0,191* -,011

Preglednica 4: Vplivi okoljskih in sestojnih dejavnikov na pomlajevanje jelke (Spearmanova korelacija, ** α<0,01; 
* α<0,05)
Table 4: Influences of site and stand conditions on the silver fir regeneration (Spearman’s correlation, ** α<0.01;  
* α<0.05

bukovim ogljem. Leta 1863 so izmerili in popisali 
bohorske gozdove, leta 1882 pa izdelali karto. V 
drugi polovici 19. stoletja so bohorske gozdove 
odprli, trgovina z lesom je dobro uspevala, saj so 
»drvarili skoraj nepretrgoma, leta 1876 je delala 
parna žaga tudi ponoči.« Obratovati je prenehala 
leta 1910. V začetku 20. stoletja, do 1. svetovne 
vojne, je takratni posestnik (italijanska družba 
lesnih trgovcev) napravil največje sečnje na golo, 
saj so na golo posekali okoli 450 ha gozda. Nasle-
dnji lastnik je zmanjšal sečnje, izvajali so jih na 
prebiralen način. Leta 1927 so vse drevje nad 15 
cm izmerili, razlikovali so razreda enodobnih (471 
ha) in prebiralnih gozdov (1.064 ha). Povprečna 
hektarska zaloga je bila 258 m3, letni etat, določen 
po Hufnaglovi etatni formuli, pa 8,8 m3/ha. Eden 
od glavnih razlogov za velik etat naj bi bila velika 
količina starega drevja – z debelino nad 1 m. 
Pogosto so se pri sečnji izogibali staremu drevju 
in se ravnali po zahtevah trga. Tako se omenja 
posek bukovih furnirskih hlodov, ki so jih iskali 
zato izbrani logarji po celotnem Bohorju, ali pa 
posek 12 tisoč m3 jelovine posebnih  mer v letih 
1930 in 1931 za angleški trg (Jenko, 1958).

Gozdnogospodarski načrti za GGE Bohor 
segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Iz 
ohranjenih načrtov izvemo, da je jelka v zadnjih 
petdesetih letih z znatnim deležem prisotna v lesni 
zalogi bohorskih gozdov. V obdobju 1957–1977 
se je delež jelke v lesni zalogi precej zmanjšal 
zaradi hiranja jelke in intenzivnih sečenj. Načrti 
kot pomemben vzrok za odmiranje jelke navajajo 
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neustrezno gospodarjenje z jelko v preteklosti, 
vendar so mogoč razlog tudi visoke koncentracije 
SO2 (npr. Cimperšek, 1985;  Elling et al., 2009), 
še posebno zato, ker je bilo hiranje izrazitejše v 
zahodnih, za onesnaženost s SO2 bolj izpostavlje-
nih legah (Trbovlje). V gozdnih sestojih Bohorja 
se delež jelke povečuje v zadnjih tridesetih letih. 
To je posebnost v slovenskem prostoru, pa tudi 
širšem. V Sloveniji je v zadnjih desetletjih opazno  
zmanjševanje deleža jelke v lesni zalogi gozdnih 
sestojev, ki se bo v prihodnjih desetletjih še nada-
ljevalo (Veselič, 2008; Poljanec, 2008; Bončina 
et al., 2009; Poljanec et al., 2009). V Avstriji se 
je njen delež v obdobju 1990–2002 zmanjšal s 
4,7 % na 4,4 %, na Slovaškem se je delež gozdov 
z jelko v obdobju 1920–2002 zmanjšal  z 11,0 %  
na 4,2 %, na Hrvaškem pa se je delež jelke v 
obdobju 1986–1996 zmanjšal z 11,5 % na 9,4 % 
(Ficko/Bončina, 2006).

Inventurne metode pri izdelavi gozdnogospo-
darskega načrta za GGE Bohor so se spreminjale in 
vplivajo na  navedene vrednosti (Bogovič, 2009). 
V letih 1958, 1968 in 1978 so uporabili podobne 
načine ugotavljanja sestojnih parametrov: na polo-
vici enote so sestoje polno premerili, na preostalem 
delu pa so uporabili bodisi okularno ali bilančno 
metodo. Manj zanesljive postopke so uporabili 
leta 1988, in sicer okularno oceno, kotnoštevno 
metodo in polno premerbo. V letih 1998 in 2008 
sta inventuri identični: na 94 % celotne površine 
enote so uporabili kontrolno vzorčno metodo. V 
analiziranem obdobju 1958–2008 so bile sestojne 
spremembe tolikšne, da nas je zanimal predvsem 
velikostni red sprememb deleža in strukture jelke v 
bohorskih gozdovih, podrobneje pa smo analizirali 
razvoj v obdobju 1998–2008, za katerega so na 
voljo zanesljivi podatki. V bohorskih gozdovih se 
je v analiziranem obdobju spreminjala debelinska 
struktura jelke; v obdobju 1957–1967 se je zaradi 
močnih redčenj zmanjšala lesna zaloga tanjših 
jelk. V obdobju 1967–1987 se količina tanjših 
jelk ni pomembno spreminjala, zmanjšala pa se 
je količina debelih (dbh > 50 cm). Glede na spre-
minjanje debelinske strukture gozdnih sestojev 
v obdobju 1957–2007 lahko zaključimo, da se 
na Bohorju povečuje starost sestojev. Nasprotno 
velja za jelko; v zadnjih desetih letih sta se znatno 
povečala število tankih jelk in njihov delež v 

skupnem številu jelke. Ti izsledki so nasprotni 
ugotovitvam raziskave debelinske strukture jelke 
v Sloveniji; populacija jelke v Sloveniji se namreč 
stara: količina debelih jelk se povečuje, tanjših pa 
zmanjšuje. Neugodno razmerje lesne zaloge jelke 
v razširjenih debelinskih razredih je še posebno 
opazno v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih, v 
katerih je delež najtanjšega drevja jelke le 12 % 
(Bončina et al., 2009). V bohorskih gozdovih je 
populacija jelke bistveno mlajša od populacije 
drugih drevesnih vrst (npr. smreke in bukve), 
saj je relativna frekvenca števila jelk v najnižjih 
debelinskih stopnjah večja od relativne frekvence 
števila drugih drevesnih vrst. Uspešno je tudi 
vraščanje jelke v najnižje debelinske stopnje. V 
desetletju (1998–2007) se je število jelk s prsnim 
premerom 10–30 cm povečalo za 6,2 dreves/ha, 
njihov delež v lesni zalogi jelke pa za 8 %. Na 
ravni Slovenije je razvoj nasproten: v zadnjem 
desetletju se je število tanjših jelk s premerom 
10–30 cm zmanjšalo za 0,5 drevesa/ha (Bončina 
et al., 2009).

V slovenskem merilu je posebnost Bohorja 
tudi uspešno pomlajevanje jelke; v skupnem pod-
mladku je delež jelke, če ne upoštevamo prvega 
višinskega razreda do 20 cm, kar 40,3 %, sicer pa 
25,2 % celotnega pomladka. V slovenskih gozdovih 
jelka v pomladku v višinskem razredu do 30 cm 
predstavlja 10 %, v razredu 30 do 150 cm pa le še 
4 % (Bončina et al., 2003). Diaci (2006) ugotavlja, 
da je v Sloveniji pomlajevanje jelke oteženo na 
skoraj vseh rastiščih jelovo-bukovih gozdov. S 
podobnimi težavami se soočajo tudi v jelovo-
bukovih gozdovih na Hrvaškem (Čavlović et al., 
2006). Na Bohorju je propad jelovega pomladka 
majhen (Simončič, 2008), jelka uspešno prerašča 
v višje višinske razrede. 

5.2 Vplivni dejavniki razvoja jelke 
5.2 Influential factors of silver fir 

dynamics
Na razvoj jelke v bohorskih gozdovih je verjetno 
pomembno vplival način gospodarjenja. V zadnjih 
desetletjih so jelko pospeševali s točkovnim, 
malopovršinskim obnavljanjem, oblikovanjem 
tesnejših vertikalnih sklepov krošenj, prebiral-
nimi sečnjami in pomlajevanjem pod zastorom. 
Iz analize načrtovanih in realiziranih sečenj 
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(ZGS 1998) izvemo, da se razen v ureditvenem 
obdobju 1958–1967, ko so sestoje  zelo prered-
čili, količina poseka ni pomembno spreminjala; 
povprečni hektarski posek je nihal od 46,7 m3/ha 
(1968–1977) do 41,8 m3/ha (1988–1998), kar je 
pomenilo 19,9 % oziroma 16,6 % lesne zaloge 
gozdnih sestojev. Pri gojitvenem ukrepanju niso 
izrazito pospeševali nobene izmed naravnih dre-
vesnih vrst (jelka, bukev, gorski javor), medtem 
ko so načrtno zmanjševali delež smreke. Lahko 
zaključimo, da je bilo gospodarjenje po drugi 
svetovni vojni, predvsem po petdesetih letih, razen 
nekaterih izjem, naklonjeno ohranjanju jelke. 
Tudi smernice za obdobje 2008–2017 ne prinašajo 
pomembnejših novosti glede pospeševanja posa-
meznih drevesnih vrst. Še vedno je poudarjeno 
zmanjševanje deleža smreke v lesni zalogi (ZGS, 
2008). Načrt predvideva povečanje poseka s 5,3 
m3/ha/leto (za obdobje 1998–2007) na 7,2 m3/ha/
leto, saj je treba sestoje  obnoviti. V prihodnosti 
bo način obnove pomembno vplival na drevesno 
sestavo in delež jelke v gozdnih sestojih.

K uspešnemu pomlajevanju in preraščanju jelke 
so verjetno pripomogle  majhne gostote populacij 
rastlinojede parkljaste divjadi, predvsem jelenjadi, 
ki v Sloveniji, v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih,  
zelo ogroža uveljavljanje jelke v pomladku (Klop-
čič et al., 2009). Gostota jelenjadi, ugotovljena iz 
podatkov o odstrelu (Adamič/Jerina, 2009), je na 
Bohorju v zadnjih petih letih znašala okrog 0,07 
jelenjadi/100 ha, kar je kar enajstkrat manj kot v 
povprečju v celotni državi.

Rezultati raziskave, pa tudi opažanja v bohor-
skih gozdovih kažejo, da bo jelka ponekod lahko 
povsem prevladala nad drugimi, nekdaj domi-
nantnimi vrstami, predvsem bukvijo. Bukev, ki 
dandanes še prevladuje v lesni zalogi, bo v naslednji 
generaciji sestojev lahko izgubila vodilni položaj. 
V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih se pogosto 
omenja izmenjava prevlade med jelko in bukvijo 
(Gašperšič, 1974; Bončina, 1999; Bončina et al., 
2003; Roženbergar/Diaci, 2003). Areal jelke je 
znotraj bukovega (Dakskobler/Marinšek, 2009), 
zato lahko različni okoljski vplivi in spremembe 
ter način gospodarjenja tudi posredno pospešujejo 
eno od obeh vrst. Pri pregledu bohorskih gozdov 
smo sicer opazili veliko sestojev, kjer je očitna 
izmenjava bukve in jelke s skoraj izključno bukvijo 

v zgornji drevesni plasti in skoraj izključno jelovim 
pomladkom v spodnji plasti, vendar nismo uspeli 
potrditi znane hipoteze na izbranih ploskvah 
(Simončič, 2008) . 

Pri pomlajevanju jelke smo ugotovili razlike 
med dvema skupinama gozdnih rastišč: jelka 
se obilneje pomlajuje v acidofilnih bukovjih v 
primerjavi z bukovimi gozdovi na karbonatu.  
Specifične rastiščne razmere (npr. mešan substrat) 
na Bohorju bi bile lahko eden od pomembnih 
vzrokov za uspešno pomlajevanje in vraščanje 
jelke v teh gozdovih. Na uveljavljanje jelke in 
še posebno na razširjenost jelkinih združb  zelo 
vplivajo prav edafske razmere (Košir, 1994).

Analizirani sestojni parametri bohorskih 
gozdov in dozdajšnji razvoj gozdnih sestojev kažejo 
na uveljavljanje in povečevanje deleža jelke v teh 
gozdovih v naslednjih desetletjih. Na Bohorju so 
razvojne spremembe jelke v slovenskem merilu 
posebne, drugačne, in tudi zato vredne bolj poglo-
bljenih raziskav. Izsledki, ki bi pojasnili vplivne 
dejavnike takšnega razvoja, bi bili nedvomno 
koristni in aktualni za celotno Slovenijo.

6 POVZETEK
6 SUMMARY

Silver fir is the third most abundant tree species 
in Slovenia. Its importance from ecological, eco-
nomical and social aspect has been well known 
with foresters for a long time. Unfortunately, the 
state of silver fir and its future conservation are not 
very promising; the share of fir in growing stock 
has been decreasing since 1947, while nowadays 
ageing of fir population, low ingrowth, and unsu-
ccessful regeneration have been observed. Some 
research showed that the processes are not parallel 
and similar in all forests in Slovenia. One of the 
bright spots is the area of the Bohor Mountain, 
where the dynamics of silver fir population is just 
on the contrary.

In this paper we analyze the dynamics of the 
silver fir in the Bohor forests to point out that the 
stand dynamics of silver fir differs in diverse parts 
of Slovenia; we also look for the influential factors 
for such successful development of silver fir.

 The Forest Management Unit Bohor lies in 
the south-eastern part of the Forest Manage-
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ment Region Brežice. The site conditions on the 
Bohor Mountain are very diverse due to various 
phytoclimatical types (prealpinum, predinari-
cum, subpannonium); average temperature in 
the vegetation season is 15-16°C and average 
annual precipitation is 1350-1400 mm with the 
maximum in the vegetation season from April 
till October. The area is covered mostly with 
beech forests on acid bedrock with prevailing 
forest communities Luzulo-Fagetum, Blechno-
Fagetum and Lamio orvalae-Fagetum and beech 
forests on carbonate bedrock with prevailing 
communities Lamio orvalae-Fagetum, Cardamini 
savensi-Fagetum, Galio rotundifolii-Abietetum and 
Hacquetio-Fagetum. The average growing stock 
is 318 m3/ha and the average increment 7.6 m3/
ha. The most abundant tree species in growing 
stock are beech (37.5 %), spruce (20.6 %), and 
silver fir (14.1 %).

We analyzed old management plans for the 
FMU Bohor (ZGS 1958, 1968, 1978, 1988, 1998, 
2008) to get an inside view in forest development 
in the last 50 years. The data from the last two 
inventories on the permanent sampling plots 
(PSP) (SFS 1997, 2007) were analyzed to evaluate 
changes in diameter structure of silver fir in the 
last decade. Additionally, field surveys in the most 
prevailing forest types in the FMU Bohor, which 
were grouped as preserved and changed beech 
forests on acid and carbonate bedrock, were made 
to analyze tree species regeneration. Four small 
plots (1.5×1.5 m each) were established within 
each PSP to measure and estimate the stand and 
site parameters and to register height structure, 
tree species composition, and browsing damages 
of regeneration.

Growing stock of silver fir decreased in the 
period 1957-1977 and the share of the silver fir 
in the total growing stock also decreased from 
20.1 % to 10.4 %. The amount of small diameter 
silver fir trees decreased due to the strong thin-
ning in the period 1957-1967. In some parts of 
the Bohor Mountain forest stands were cut down 
on large areas, which had negative influence on 
silver fir vitality and regeneration. Otherwise, 
the silvicultural treatments favored silver fir. 
Guidelines and measures described in the old 
management plans promoted silver fir by creat-

ing small regeneration areas and more selective 
structures. In addition, artificial regeneration of 
silver fir was practiced when the natural regenera-
tion was not abundant. 

In the last thirty years, the share of silver fir in 
the total growing stock has increased from 10.4 % 
to 14.6 % and the number and share of silver fir 
in small diameter trees (10-30 cm in dbh) have 
also increased. Since the share of small diameter 
trees of all tree species has been decreasing, we can 
conclude that the silver fir population is younger 
than the population of other main tree species.

The regeneration of silver fir is successful (25.2 
% of total number of regeneration) and abundant 
in all height classes. Compared to other main tree 
species, silver fir ingrowth into higher regenera-
tion classes has been much more successful. The 
regeneration of silver fir is more abundant in 
beech forests on acid bedrock (44.8 % of total 
number of regeneration) than on carbonate 
bedrock (23.8 %).

The dynamics of the silver fir population in 
the Bohor forests is contrary to the one in the 
other Slovenian forests; silver fir population is 
younger than other main tree species population, 
the number and share of small diameter silver fir 
trees are increasing. In addition, the regeneration 
of the silver fir in the Bohor forests is much more 
successful than in other Slovenian forests.

Many factors affected the development of the 
silver fir in the Bohor forests. Management treat-
ments, creating small regeneration areas, selective 
thinning regimes, creating narrow crown profiles 
etc., favored silver fir. The second very important 
factor was low density of red deer population, 
which has, in the case of much higher densities 
as in Bohor region, negative impact on silver fir 
regeneration in some other regions in Slovenia, 
especially in the Dinaric silver fir-beech forests.

The results of our research show that in some 
areas of the Bohor Mountain silver fir will totally 
overgrow other main tree species, especially beech. 
The analyzed stand parameters and development 
of forest stands showed that the share of the silver 
fir in the Bohor forests will further increase. This 
is a very unique situation in Slovenia and more 
detailed researches of silver fir dynamics in these 
forests could give some very useful knowledge for 
conservation of silver fir in Slovenia.
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1 UVOD

Zemljišča, ki so bolj ali manj trajno prepojena ali 
zalita z vodo, uvrščamo med mokrišča. Poleg rek 
in jezer sodijo mednje: močvirja, vlažni travniki, 
trstičja, mrtvice ter grmovne in drevesne loke. 
Osrednja vodna žila širšega Kozjanskega je Sotla, 
ki izvira v pogorju Maclja in je že več kot tisoč 
let meja med Slovenijo in Hrvaško. Je izrazito 
nižinska reka, z majhnim, komaj 2 %  strmcem 
ter s številnimi okljukami, meandri in mrtvicami. 
Že v davnini je bilo kopno območje reke izkrčeno 
za kmetijsko rabo. Na nekdanje poplavne gozdove 
spominja le ozek obrečni pas drevesnih koridorjev, 
ki se razširijo samo v večjih zaravnicah in depre-
sijah. Največjo površino zavzema 7 km dolga in 
do 500 m široka  kotanja Vonarje med Rogaško 
Slatino in Podčetrtkom. 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
slovensko gospodarstvo zbiralo denar za izbolj-
šanje vodnega bogastva. Čeprav gozdovi največ 
prispevajo k čiščenju vod in njenemu bolj urav-
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Znanstvena razprava

nanemu kroženju, je moralo tudi gozdarstvo zanj 
odvajati znatna sredstva. Z zbranim denarjem 
so vodarji med drugim zgradili zadrževalnik 
na Sotli s pretvezo, da bo preprečeval poplave, 
služil kot zbiralnik pitne vode in za namakanje 
kmetijskih zemljišč ter pospeševal ribištvo, šport 
in turizem. V hlastanju po zaslužku so namesto 
gradnje  čistilnih naprav porušili vodni režim, 
opustošili več kot 200 ha kmetijskih zemljišč 
in pregnali pridne roke z dvajsetih domačij. V 
jezero so se stekale neprečiščene komunalne in 
industrijske odplake Zgornjega Obsotelja, obeh 
večjih slovenskih krajev, Rogatca in Rogaške 
Slatine, ter hrvaškega Huma na Sotli, prav tako 
pa tudi gnojila in pesticidi s celotnega Zgornjega 
Obsotelja. V plitvem jezeru z majhnim pretokom 
se je voda segrevala in izhlapevala, kar je pospe-
ševalo evtrofikacijo. Po nekaj letih je postala voda 
tako umazana, smrdljiva in zastrupljena, da so 
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jo morali leta 1986 spustiti. Od tedaj vodarji 
nadaljujejo z nerazumnim početjem, ko vsako 
jesen zaprejo pregrado in za več kot pol leta 
poplavijo dno jezera ter na tak način vzdržujejo 
umetno presihajoče jezero.  

2 METODA DELA  

Med letoma 1991 in 2008 smo v Vonarju spre-
mljali naselitev, razvoj in spremembe vegetacije. 
V različnih obdobjih smo popisovali rastline 
in njihove združbe, jih kartirali ter zbirali foto-
dokumentacijo. Popise smo sestavljali po stan-
dardni srednjeevropski züriško-montpellierški 
metodi (Braun-Blanquet, 1964), imena rastlinskih 
taksonov pa smo povzeli po Mali flori Slovenije 
(Martinčič et al., 2007). Zaradi človekovega 
poseganja v ekološke dejavnike smo se soočali 
z nenaravnimi nadomestnimi in antropogeno 
izzvanimi ekosistemi. Po načelih srednjeevropske 
fitocenološke klasifikacije jih težko umestimo v 
fitocenološki sistem (Košir, 2001), zato združb 
nismo opredeljevali kot asociacije, temveč samo 
kot ekološke formacije. Netipične ekobiomorfne 

združbe nimajo niti značilnic niti diferencialnih 
vrst, prepoznavamo jih zgolj po prevladujočih 
graditeljih. Prevlada ene ali dveh vrst pa izključuje 
ali otežuje rast in razvoj drugih, zato so združbe 
nenasičene in nepopolne. To pomanjkljivost 
izkoriščajo agresivni neofiti, ki zasedejo prazne 
niše in se bohotijo v škodo domačih vrst. 

Ko je leta 1987 odtekla voda iz zadrževalnika, 
je ostal na dnu blaten, s hranivi bogat, polprepu-
sten glinasto-meljast mulj. Naseljevanje golega 
zemljišča je potekalo podobno kot ob koncu 
ledene dobe, ko se je po umiku ledenikov začela 
rojevati in oblikovati zelena odeja. Za prenos 
semen so poskrbele vodne ptice. Čapljam, racam 
idr. pticam se seme z muljem lepi na noge in 
ga tako hitro širijo na velike razdalje. V nekaj 
letih so se razmnožile diaspore drugotnih rast-
linskih vrst. Vsako leto smo opažali več novih 
rastlin, vendar so nekatere tudi izostale. Zaradi 
različnih orografskih in mikroreliefnih razmer ter 
periodičnega poplavljanja se je na jezerskem dnu 
izoblikovalo mozaično pestro močvirno rastlinje. 
To so hitrorastoče, preproste, pionirske združbe 
terofitov, ki so jim sledili: dve- in večletna visoka 

Slika 1: Ko je odtekla voda, so zamuljeno dno zadrževalnika prekrile enoletne združbe različnih vrst dresni 
(Polygonum sp.).
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zelišča in nazadnje grmiščni ter drevesni sestoji 
vrb in črne jelše. Ekstenzivno gospodarjena ali 
opuščena obdelovalna zemljišča, ki so samo 
občasno pod vodo, se kaotično zaraščajo. V pro-
cesu sekundarne sukcesije  se gozdovi vračajo na 
kraje, kjer so nekoč že šumeli. Neredko jih pri tem 
ovirajo grmiščne in invazivne tujerodne vrste, ki 
upočasnijo razvoj vegetacije.  

3  REZULTATI

Med vijuganjem po mehkih aluvialnih nasuti-
nah si je Sotla vrezala globoko korito s strmimi 
bregovi. Med vodnim in kopnim svetom so ostro 
začrtane meje, zato je malo prehodnih združb, ki 
so sicer tako značilne za večje vodotoke. Proda, 
kakršnega poznamo iz porečij Save, Savinje, 
Soče ali Drave, tod ni, odlagajo se samo drobne 

frakcije mulja (delci, manjši 
od 0,002 mm) in gline ter 
peska od mehkih miocen-
skih sedimentov nekdanjega 
Panonskega morja. Na dnu 
Vonarskega jezera  so nasle-
dnje skupine združb:

–  vodne združbe v mrtvi-
cah in manjših kotan-
jah,

–  pionirske združbe 
mokrih zemljišč, ki so 
izpostavljene cikličnemu 
poplavljanju,

–  fitocenoze visokih steblik 
in grmičevja, ki so pod 
vplivom talne vode,  

–  opuščeni mokrotni trav-
niki v zaraščanju in

– gozdovi mehkih 
listavcev.

Slika 2: Na opuščenih zemljiščih, 
ki jih ne poplavlja voda, v zgodn-
ji pomladi izstopajo snežno bele 
preproge črnega trna (Prunus 
spinosa). Trnata grmovnica nudi 
pticam in malim živalim varnost 
in hrano.   

3.1 Vodne združbe

V mrtvih rokavih rek in umetno izkopanih kota-
njah ter v njihovem obrobju se pojavljajo vegeta-
cijske miniature iz zveze vodnih leč (Lemnion), 
pritlikavega bičja (Nanocyperion) in sinuzije 
vodnega oreška (Trapa natans). Vodne združbe 
so enostavne, nestalne in maloštevilne, saj jih 
navadno zastopajo največ tri različne vrste.  

3.2 Rastlinske združbe na zemljiščih, ki 
so od jeseni do pozne spomladi pod 
vodo

(I) Združbe prvih regeneracijskih stadijev (pri-
marne sukcesije)

Ko je odtekla voda in se je osušil zgornji sloj 
mulja, so se najprej naselile ruderalne fitocenoze 
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različnih vrst dreves (Polygonum sp.), katerim so se 
nato pridružili še: tridelni mrkač (Bidens tripartita), 
rižolica (Leersia oryzoides) in kostreba (Echinoc-
hloa crus-gallii), metlike (Chenopodium sp.), ščiri 
(Amaranthus sp.) in žvrklja (Ambrosia artemisi-
folia). Vlažne kotanje in jarke so zasedle mikro 
združbe šašev (Carex gracilis, C. acuta, C. vulpina, 
C. vesicaria), gozdnega sitca (Scirpus sylvaticus), 
vodne perunike (Iris pseudacorus) in tropotčastega 
porečnika (Alisma plantago-aquatica). Enolična, 
vrstno siromašna, nitrofilna formacija enoletnih 
terofitov je zelo labilna in tako kot rastišče kratkega 
veka.  Zdaj je omejena le na ozek, najnižji pas ob 
Sotli, pred spodnjo pregrado.   

(II) Združbe drugotnih regeneracijskih stadijev 
(sekundarne sukcesije)

Med regeneracijskimi stadiji izstopajo barvite 
fitocenoze navadne krvenke (Lythrum salicaria), 
brestovolistnega oslada (Filipendula ulmaria) 
in navadne pijavčnice (Lysimachia vulgaris). 
Združbe visokih zelišč so izredno prilagodljive in 
konkurenčne, zrastejo poldrugi meter visoko, so 
strnjene formacije, ki se nenehno širijo, čeprav so 
pol leta pod vodo in prekrite z vedno novo napla-

vino mulja. V začetnem obdobju je bila pogosta 
“okrasna” pekinška vrba (Salix babylonica var. 
tortuosa) z zasukanimi vejami, ki pa ni prenesla 
dolgotrajnega poplavljanja.

Na višji terasah, ki so poplavljena krajši čas, pre-
vladujejo dve- in večletni monodominantni sestoji 
pisanke ali pisanega čužka (Phalaris arundinacea), 
ki jih prekinjajo šopi grmovnih vrb (Salix purpurea, 
S. triandra, S. viminalis, S. pentandra). Ker pisanka 
uspeva na zemljiščih, ki se poleti izsušijo, ne doseže 
običajnih velikosti, temveč zraste komaj poldrugi 
meter v višino in tudi redko cveti, pač pa se uspe-
šno širi s poganjki iz korenin. Na pustih in sušnih 
terasah, kjer so med gradnjo pregrad odstranili 
zgornjo rodovitno plast, tla prekriva oligotrofna 
združba plazečega petoprstnika (Potentilla reptans) 
in kodrastolistne kislice (Rumex crispus).  

3.3 Minerotrofna močvirja – rastlinske 
biocenoze, odvisne od talnice ali 
zaledne vode

Blago zravnana, neprepustna in vlažna pobočja 
ter zamočvirjene depresije  so osvojili rogozi in 
trstičevje. Prepoznavnost jim daje navadni trst 

Slika 3: Pestro paleto zelenih barvnih odtenkov močvirnega rastja poživlja vodna perunika (Iris pseudacorus).

Cimperšek, M.: Vrbine v Obsotelju



GozdV 68 (2010) 120

(Phragmites australis), ki gradi monodominantne 
polikormne faciese. V Vonarju ne raste v vodi, 
temveč sublitoralno. Razmnožuje se vegetativno 
s koreninskimi poganjki in neredko je hektar 
veliko trstičevje potomec ene same rastline. Nje-
gova biomasa je energetsko zanimiva, uporabna 
je v gradbeništvu, pa tudi za papir in etanol. 
Po prirastku prekaša vse terestične rastlinske 
združbe. V zamoku, t. j. v povirnem, evtofnem 
močvirju, kjer voda mezi in se široko razliva, so 
se naselile sinuzije rogozov (Typha latifolia in T. 
angustifolia).  

3.4 Plevelna vegetacija in združbe 
neofitov

Poleg antropogenih, robnih in nitrofilnih združb 
razreda Galio-Urticetea se na dnu Vonarskega 
jezera eksplozivno in nasilniško širijo združbe 
neofitov. „Neugledno” vegetacijo, do katere 
imamo bolj ali manj odklonilen odnos, zasto-
pajo invazivni priseljenci. Opuščena kmetijska 
zemljišča in novo nastala mokrišča so zanje 

prednostne niše. V Vonarju je od vseh pritepenk 
najbolj osvajalna severnoameriška zlata rozga 
(Solidago gigantea), ki je v 20. stoletju pobegnila z 
vrtov, kamor so jo naselili za okras. S poganjki iz 
korenin se zgosti v strnjene, živo rumene sestoje, 
ki preprečujejo tudi vznik drevnin. Enostranska 
hipertrofija ene same vrste povzroči izginevanje 
drugih vrst. 

Dva metra visoka deljenolistna rudbekija (Rud-
beckia laciniata) je pritepenka iz Severne Amerike, 
ki je prispela v Evropo v 17. stoletju kot okrasna 
rastlina. Sorodna, manjša srhkolistna rudbekija (R. 
hirta) je v Obsotelju pogostejša nizvodno Vonarja 
ter zlasti ob Kozjanski Bistrici. Iz Severne Amerike 
sta tudi navadni ščir (Amaranthus retroflexus) 
in žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), medtem 
ko je Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum) iz 
jugozahodne Kitajske. Domovina žlezave nedotike 
(Impatiens glandulifera)  sta Indija in Himalaja. 
Kot medonosno vrsto so jo v prvi polovici 19. 
stoletja v Evropo razširili čebelarji. V drugi 
polovici avgusta se razbohoti severnoameriška 

Slika 4: Rdeče obarvane preproge navadne krvenke (Lythrum salicaria) privlačijo poglede obiskovalcev, še bolj 
vabljive pa so za čebele.  
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oljna bučka (Echynocistis lobata). V Vonarju 
se širita tudi mehiški topinambur (Helianthus 
tuberosus) in izjemno osvajalen japonski dres-
nik (Fallopa japonica). Prvi je bil uvožen v 17. 
stoletju iz Severne Amerike za ljudsko hrano, 
slednjega pa so pred dobrimi sto leti naselili za 
živalsko hrano.    

3.5 Obrečno vrbinje ali vrbje in 
fragmenti jelševih gozdov

Vrbe spremljajo vodotoke v obliki ozkih robnih 
združb. Za slabo konkurenčne vrbe je značilen 
dejavnik t. i. “tabula rasa”. Kratkoživo seme, brez 
rezervne hrane, lahko kali samo na golih tleh in  
ob obilju svetlobe, medtem ko se v bujnih zeliščnih 
fitocenozah ne more uveljaviti. Zato najdemo 
sestoje vrb samo tam, kjer zamuljene površine 
niso pred njimi zasedli: dresni, šaši, krvenke, 
čužki ali katera od pritepenk. Njihova ekološka 
strategija temelji na veliki  koločini semen in na 
izjemni obnovitveni moči.

(i) Ozkolistno vrbinje
Ob Sotli so najvišje razvite združbe gozdovi 

mehkih listavcev iz razreda Salicetea purpureae. 
Na debeli aluvialni naplavini rastejo aconalne 
združbe ozkolistnih vrb: rdeče (Salix purpurea), 
bele (S. alba), krhke (S. fragilis), mandljaste (S. 
triandra) in peteroprašniške (S. pentandra) ter 
beke (S.viminalis). Vrzelasti sestoji so navadno 
zgrajeni iz treh plasti: v drevesni dominirata 
bela (S. alba) in krhka vrba (S. fragilis), katerima 
se včasih pridruži njun hibrid (Salix x rubens). 
Bela vrba po višinski rasti prekaša vse druge, saj 
zraste 20 do 25 m visoko, krhka vrba je srednje 
visoko drevo, ki doseže 15 m višine. Srednjo plast 
tvorijo grmovne vrbe: S. purpurea, S. triandra 
in S. viminalis ter higrofilna in nitrofilna visoka 
zelišča. Vse plasti pa medsebojno prepletajo 
različne ovijalke. Vrbove loke so nehomogeni, 
pionirski fragmenti, v katere vdirajo rastline iz 
okolnih jelševih in hrastovih gozdov ter različnih 
traviščnih in zeliščnih združb. V Vonarju jih sesta-
vljajo različne sindinamske skupine, kar kaže na 

Slika 5: Po bleščeči srebrno beli barvi krošenj že od daleč prepoznamo loge bele vrbe (Salix alba). Srebrno bela 
dlakasta povrhnjica jih varujejo pred prevelikim izhlapevanjem v sušnih poletjih.
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ovirano ali zadržano sociološko progresijo. Zaradi 
izrazitih antropogenih vplivov so vrbine izgubile 
večji del svoje naravnosti. Najbolj presenetljiva je 
odsotnost črnega topola, ki je v vrbinah vedno 
sodominanten. Od naravnih združb se razlikujejo 
tudi po prevladovanju neofitov ter raznovrstnih 
ovijalk. V primerjavi s podobnimi popisi vrbin 
(Šilc, 2000) je prepoznaven razvoj v asociacijo 
Salicetum albae Issler 1926.  V  preglednici 1 so 
zbrani popisi vrbin med letoma 1996 do 2006 z 
dna vonarske akumulacije (nadm. v. 203 do 207 
m) v kvadrantu 9859/2/4. 

V  preglednici niso zapisane vrste, ki se pojavijo 
samo enkrat - v koloni (k.) 1:  Carex disticha r, 
Trifolium hybridum +, Plantago lanceolata r; v k. 
2: Typha latifolia 2, Myosotis scorpioides +; v k. 
3: Scutelaria galericulata r, Agropyron caninum 
+, Cardamine amara +, Lysimachia nummularia 
1; v k. 4: Vitis sylvestris 2, Pulicaria dysenterica r, 
Rorippa palustris +, Chaerophyllum bulbosum r; v 
k. 5:  Calamagrostis canescens +, Equisetum arvense 
r, Impatiens parviflora +, Aristolochia pallida +, 
Chelidonium majus r, Hypericum humifusum r, 
Odontites vernus r; Galium molugo +, Achilea 
millefolium r, Crepis paludosa r, Heracleum sphon-
dylium r in Stellaria media +.

(ii) Širokolistno vrbje in jelšev grez
Na najbolj mokrotnem svetu ali močavi, kjer 

zastaja zlivna površinska voda,  so fragmenti povir-
nega močvirja, ki ima vse značilnosti nizkega barja. 
Zastopajo ga fitocenoze pepelnatosive vrbe (Salix 
cinerea) in grez črne jelše (Alnus glutinosa). 

 4 RAZPRAVA

Vrbine so združbe, ki bi jih moral vsaj enkrat 
obiskati vsak gozdar, a so tudi ekosistemi, ki 
jih ne bi smel nikoli zapustiti. 

V Vonarju je vegetacija mokrišč rezultat progre-
sivnih naravnih sukcesij in antropogenih regresij. 
Mokriščne fitocenoze so svojstvene in strukturno 
mnogovrstne ter  so samostojen mozaičen vege-
tacijski kompleks (Dierschke, 1994), v katerem je 
voda odločilen zunanji dejavnik. Zanj so značilne: 

skrajnostne ekološke razmere, hladna hidromorfna 
tla, higrofilna vegetacija, velika ekološka pestrost 
biotopov, hitre spremembe in vrstno siromaštvo. 
Za morkišča so značilna hladnejša tla, kar potrjuje 
tudi velik delež evrosibirskih rastlin, to je borealnih 
in cirkumpolarnih elementov. Čim bolj se ekološki 
dejavniki oddaljujejo od nekega normalnega ali 
optimalnega stanja, tem bolj so biocenoze vrstno 
siromašne, toda posamezne vrste se pojavljajo 
strnjeno in v velikih skupinah. Zanje velja drugi 
Thienemannov biocenotski zakon, ki pravi, da je 
zaradi ekstremnih rastiščnih razmer zastopano 
manj različnih rastlin, a je zanje značilna velika 
raznovrstnost rastlinskih fitocenoz. 

Proučevanje sprememb rastlinskih populacij 
in združb je pomembno  področje sindinamične 
fitocenologije. Pionirske združbe mokrotnih in 
poplavnih zemljišč so izpostavljene katastrofam, 
migracijam ter fluktuacijam, zato so labilne  in 
kratkega veka. V prvih letih po izpraznitvi aku-
mulacije so največje zamuljene površine zavzele 
svetloljubne, ruderalne združbe terofitov, katerim 
so se v naslednjih letih pridružila večletna zelišča. 
Ptice so prinašale semena novih diaspor (zooho-
rija). Ko se je rastlinje strnilo, so na nadaljnji razvoj 
vegetacije vplivali tudi endogeni dejavniki, zlasti  
svetloba. Med najbolj odpornimi in stabilnimi 
so se izkazale naravne fitocenoze visokih zelišč 
krvenke (Lythrum salicaria), pisanke (Phalaris 
arundinacea), šašev (Carex sp.), trstičevja (Phrag-
mites australis), grmičevja vrb (Salix sp.) in gozdov 
mehkih listavcev. Kljub malopovršinskemu in 
razpršenemu pojavljanju med fitocenozami ni 
opaznih sukcesijskih povezav.

V nestabilne in nezasičene biocenoze zlahka 
vdirajo neofiti. Mnoge od  njih so konec 18. sto-
letja prinesli k nam kot okrasne, medonosne ali 
prehrambne rastline, a so se z vrtov kmalu preselile 
v naravo in se prilagodile okolju. Večinoma so 
to visoka zelišča, ki pridobivajo mesto na račun 
domačih vrst. Takih je v Sloveniji že okoli 120. 
Mnoge so se že tako udomačile, da se niti ne 
zavedamo, da niso del domačega rastlinstva. 
Tujerodne invazivne vrste zmanjšujejo biotsko 
raznovrstnost, povzročajo gospodarsko škodo 
in celo ogrožajo zdravje ljudi. Znanstveniki 
napovedujejo, da bo v prihodnosti še znatno več 
plevelov, kajti v času vedno pogostejših in silovitih 
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podnebnih sprememb imajo največ možnosti za 
preživetje hitrorastoče rastline in fitocenoze s 
kratkimi reprodukcijskimi cikli. 

V poplavnem območju Sotle se aktualni razvoj 
vegetacije konča v stadiju loga ali loke mehkih 
listavcev. Vrbine so pionirski gozdovi in niso 
končna razvojna stopnja ali klimaks. V Obsotelju 
uspevajo na mehkem mulju in pesku, medtem ko 
večina podobnih združb naseljuje kamnita prodi-
šča. Kljub mehki podlagi rastišča niso izpostavljena 
značilni rečni dinamiki, ki ob večjih vodostajih 
premešča in vrača sukcesije na inicialni začetek. 
Zaradi povratnih udarcev, ki jih človek zadaja s 
ponavljajočim in dolgotrajnim poplavljanjem, je 
njihov razvoj okrnjen in nenaraven.  

Družino vrb štejemo med najstarejše cvetnice. 
V takratni tundri so se pritlikave vrste vrb pojavile 
že kmalu po umiku ledenikov, pred 14.000 leti ozi-
roma pred drevesno fazo borov in brez. Odlikuje 
jih izjemna vrstna pestrost, saj v Evropi poznamo 
več kot  trideset  različnih vrst, na planetu pa 
blizu petsto. So hitrorastoče in v manj kot desetih 
letih presežejo sestojno temeljnico 12 do 15 m2 

in lesno zalogo 150 m3/ha ter dosežejo zavidljiv 
letni prirastek od 15 do 20 m3/ha. Vrbe se hitro 
starajo in v povprečju dočakajo komaj kaj več 
kot  trideset let. V Vonarju vztrajajo zaradi velike 
regeneracijske sposobnosti – ne odmrejo, četudi 
so  tristo dni pod vodo ali ledom. Imajo namreč 
posebna koreninska tkiva z zračnimi prostori, v 
katerih hranijo kisik.

Nekoč so bila močvirja sveti kraji, polni 
skrivnosti in pragozdne mistike, v krščanstvu 
pa so postali hudičevi predeli, v katerih blodijo zli 
duhovi. Zato sta  o močvirjih in njenih nenavadnih 
prebivalcih zakoreninjena tisočleten prastrah in 
sovraštvo. To je bil tudi razlog, da so mokrišča 
šteli za nekoristna in so jih množično uničevali 
z izsuševanjem, melioracijami in regulacijami 
ali pa so jih kar zalili in potopili. Še dandanes 
močvirja raje zamolčimo in v vodotoke brez slabe 
vesti spuščamo umazane in strupene  odplake, 
čeprav jih varuje mednarodna zakonodaja. Nekoč 
so spoštovali vse vrste vodnih virov. Znana je 
uredba iz leta 1520, ki je prepovedovala krčenje 
gozdov ob večjih rekah. Po zakonu o gozdovih 

Slika 6: Avgusta mokriščno rastje prekrije svetlo rumena koprena oljnih bučk (Echinocystis lobata).
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iz leta 1852, ki je veljal za vse dežele avstrijskega 
cesarstva, ni bilo dovoljeno izkopavati panjev na 
obrežjih vodotokov. Povojni zakoni o gozdovih pa 
so popolnoma prezrli obvodne ostanke gozdov. 

Ekonomska vrednost lesa mehkih listavcev je 
malo pomembna, večinoma končajo kot malo-
vredna drva. Bolj kot ljudje jih cenijo samo čebele! 
Nekoč so vrbov les uporabljali za vžigalice, plošče, 
papir, risalne deske, cokle, proteze, športno orodje 
in oglje za črni smodnik. Z bekami so pletli koše 
in košare. Še v šestdesetih letih prejšnjega stoletja 
so v Zgornjem Obsotelju na njivah sadili vrbove 
šibe za opletanje pletenk. Glavate vrbe so gojili 
tudi za vezanje trte. V antiki so zdravilci cenili 
vrbovo skorjo, po odkritju salicilne kisline v njej 
pa vrbe uživajo sloves, s kakršnim se ne more 
primerjati nobena druga rastlina. Že več kot sto 
let acetilsalicilna kislina oziroma sintetični aspirin 
lajša ljudem bolečine, znižuje telesno temperaturo, 
pomaga pri zdravljenju vnetij, v zadnjem času pa 
odkrivajo, da je učinkovit tudi v boju proti raku. 
Aspirin je eno najučinkovitejših preventivnih 
zdravil, na leto izdelajo že več kot 40 milijonov 
ton belih tabletk.  

Obvodni ekosistemi so dragoceni za 
preprečevanje bočne erozije in odnašanje rodo-
vitne prsti ter neprecenljivi za čiščenje vode in 
uravnavanje odtoka. Brežine vodotokov utrju-
jemo s panjevsko sečnjo, erozijska idr. žarišča pa 
saniramo s potaknjenci. Mokriščne biocenoze so 
najbolj občutljivi in ogroženi ostanki naravne 
krajine, obrežna vegetacija pa je edina še ohra-
njena prvinskost, ki spominja na divjino. Poleg 
tega so mokrišča domovanja redkih in ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst. V Srednji Evropi in 
pri nas so naravne enoletne združbe (terofitov)  
redke, tudi bela vrba je ogrožena, prav tako kot 
polegla lindernija (Lindernia procumbens), vodni 
orešek (Trapa natans), sinje zeleni biček (Scho-
enoplectus tabernaemontani) ali Shuttleworthov 
rogoz (Typha shuttleworthii). 

Vodne akumulacije povzročajo največjo 
ekološko degradacijo obrečnih krajin. Vodarji so s 
pregrado prekinili ribje poti, kar povzroča genet-
sko siromašenje ribjih populacij. V Sotli so nekoč 
živele tudi vidre, ki pa niso mogle preživeti v tako 
onesnaženi vodi. V Vonarju so zadnji skelet vidre 
našli leta 2004. Za ptice in dvoživke je območje 

Slika 7: Indikatorji kulturne krajine so glavate vrbe, ki so nekoč s pletarstvom nudile pomemben dohodek manjšim 
kmetijam. Kot domovanja mnogoterih živali so pomembne tudi ekološko. 
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Vonarskega jezera opredeljeno 
kot naravovarstvena vrednota 
državnega pomena. Tod se 
poleg velike kolonije sivih 
čapelj zadržujejo ali gnezdijo 
tudi ogroženi in ranljivi: kosec, 
vodomec, mokož, kobiličar 
idr. Z vrbami se neredko 
družijo bobri, ki jih ekološko 
bolj ozaveščene in kulturne 
družbe naseljujejo umetno. 
Bobri so pravzaprav edini, ki bi 
imeli pravico graditi jezove! Ko 
bomo v prihajajoči ekološko 
ozaveščeni družbi vnovič nase-
lili bobre, se bomo morali 
od njih najprej naučiti, kako 
ravnati z reko, da ne izničimo 
njene duše. 

Biologi so že dodobra 
spoznali vegetacijo mokrišč, 
gozdarji pa jim nismo  namen-
jali pozornosti, ker gozdovi 
mehkih listavcev niso prinašali 
dobička, in to celo ne v času, ko so bili proizvodni 
stroški manjši, vrbov in topolov les pa iskana in 
cenjena. Zdajšnje ekosistemsko razumevanje 
narave nam mokrotna območja prikazuje kot 
samosvoje biocenoze, pomembne v uravna-
vanju vodnega kroga ter za ohranitev biotske 
raznovrstnosti in krajinske skladnosti. Zaradi 
njihovega neprecenljivega in nenadomestljivega 
ekološkega, kulturnega, znanstvenega in rek-
reacijskega pomena  moramo mokrišča trajno 
ohranjati in varovati. Vonarje bi lahko upora-
bili kot interdisciplinarni študijski objekt za 
sinsociološka, biocenotska in naravovarstvena 
proučevanja ter za spoznavanje soodvisnosti 
vode, gozdov in človeka.  

Izkušnje kažejo, da vodarji in kmetijci ne kažejo 
nobenega zanimanja za varovalno ravnanje z 

mokriščnimi in vodnimi ekosistemi. Znatno bližje 
bi bilo lahko ekološko naravnanim gozdarjem, 
ki jih tudi Zakon o gozdovih (1993) obvezuje h 
gospodarjenju s posamičnim drevjem in gozdnimi 
fragmenti. Toda Zavoda za gozdove ne zanima 
varovanje obrečnih drevnin, čeprav je izrecno 
zadolžen za ohranitev drevesnih lok, mokriščnih 
biotopov in ogroženih populacij divjadi v njih. K 
varovanju vsega živega zavezujejo tudi evropske 
smernice FFH in sistem Natura 2000. Verjetno 
je k spornemu odnosu botrovala nebulozna 
zakonodaja, ki “neavtohtone obrečne pasove” ne 
šteje za gozdove. Zato ne preseneča, da so ostali 
na papirju vsi lepi obeti in sklepi XVI. gozdar-
skih študijskih dnevov. Žal tudi ne upoštevamo 
evropske vodne direktive, ki zapoveduje 15 m 
širok zaščitni pas naravne vegetacije ob rekah s 

Slika 8: Osvajalna orjaška zlata 
rozga (Solidago gigantea), ki je 
v Nemčiji sinonim za rumeno 
nevarnost („Gelbe Gefahr“), 
obkroža združbo navadnega trsta 
(Phragmites autralis). Trstičevje je 
idealen habitat malih ptic in zato v 
Srednji Evropi zavarovan. 
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ciljem, da bi  preprečili stik med vodo in s pesticidi 
napojenimi kmetijskimi zemljišči. 

5 POVZETEK

Progresivne in regresivne sukcesije ter rastiščna 
razgibanost dna izpraznjene vonarske akumulacije 
so izoblikovali mozaično mešanico naravnih in 
antropogenih ekosistemov. Vsakoletno popla-
vljanje nenehno preusmerja razvoj vegetacije. V 
Vonarju antropogene združbe težko primerjamo 
z naravnimi, zato smo jih označili kot ekološke 
formacije. Najnižje ležeča, z muljem prekrita, 
gola in vlažna evtrofna zemljišča so naselile 
enoletne fitocenoze terofitov, višje terase, ki so 
poplavljene krajši čas, zasedajo visoka zelišča, 
krvenka, šaši, pisanka, in grmaste ter drevesne 
vrbe. Med vsemi združbami so združbe krvenke 
najodpornejše  proti vsakoletnim poplavam, 
zato se vztrajno širijo na račun enoletnih združb. 
Ekstenzivno gospodarjene in opuščene travnike 
osvaja plevelna vegetacija. Med raznovrstnimi 
neofiti prevladuje agresivna orjaška zlata rozga 
(Solidago gigantea). Najbolj prepoznavni pred-
stavniki obvodnih drevnin so grmišča rdeče vrbe 

(Salix purpurea) in gozdovi bele vrbe (S. alba). 
Nekoč so vrbov les cenili in uporabljali za različne 
izdelke in namene, dandanes pa malokdo ve, da 
so antični farmakologi poznali povezavo med 
vrbovo skorjo in  zdajšnjim umetnim aspirinom. 
Na nekoč razširjeno pletarstvo spominjajo neredno 
obsekane glavate vrbe.  

Mokrotni in vodni ekosistemi so najbolj ogroženi 
deli narave in bi jih morali zavarovati zlasti pred 
vodarji in kmetijci, ki so jih še do nedavnega uniče-
vali z melioracijami, regulacijami, izsuševanjem ali 
potapljanjem. Vonarsko jezero je primer zgrešenaga 
ravnanja, ko so vodarji v hlastanju za dobičkom 
uničili vodno okolje Vonarja, zapravili enormna 
sredstva, opustošili 200 ha kmetijskih zemljišč in 
pregnali dvajset kmetov iz njihovih domov. 

Naravna in umetna močvirja so privlačni 
ekosistemi, ki spominjajo na prvobitno naravo, 
polno  številnih oblik življenja in velike strukturne 
dinamike. Dandanes se zavedamo, da poleg gozdov 
izboljšujejo vodno bogastvo ter so domovanje 
redkih in ogroženih vrst. Mokrišča so dragocen 
učni in raziskovalni objekt in pomembna s sta-
lišča kulturne in naravovarstvene dediščine. Ker 

Slika 9: Na največjih bukvah, ki vizualno obvladujejo spodnji del Vonarskega jezera, se je naselila kolonija sivih 
čapelj.
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Salicetea purpureae 1 2 3 4 5 6 Agrostietea stoloniferae  1 2 3 4 5 6
 Salix alba A 3 2 2 3 2 2  Mentha longifolia C - - - 1 1 -
  B + + 2 + - 1  Rumex crispus C 2 + - - - -
 Salix x rubens B + 1 + + + 1  Carex hirta C - - - + 1 -

Salix triandra B + 1 1 1 + -  Alnetea glutinoase B - - - - + +
Salix purpurea B + 1 1 + + -  Salix cinerea B + 1 2 1 - -

 Salix fragilis A/B - + + 1 + +  Cirsium oleraceum C - - + 1 + r
Salix viminalis B - 1 - - - 1  Petasites hybridus C - 2 - 2 - +
Salix pentandra A 1 - - 1 - -  Alnus glutinosa A - - - 1 - +
Populus alba B - + - - r -   B - - - - + +
Phragmiti-Magnocari-
cetea  Thalictrum flavum C - - + - + +

Phalaris arundinacea C 2 1 1 - 2 +  Ranunculus nemorosus C + r - + - -
BT Polygonum lapathifolium C + + 1 2 - -  Equisetum telmateaia C - 1 - 1 - -

Iris preudacorus C r 1 - + + -  Caltha palustris C - 1 - - + -
Galium palustre C r + - - + 1  Ranunculus ficaria C - - r - + -
Mentha aquatica C - - + + - r Angelica sylvestris C r r - - - -

BT Bidens tripartita C - + + - - - Querco-Fagetea        
Carex acuta C 1 1 - - - - Sambucus nigra B + - + + + r
Alisma plantago-aqua-
tica C - 1 + - - - Corylus avellana B - + + + 2 +
Lycopus europaeus C - - 1 + - - Cornus sanguinea B - - r 2 2 +
Carex vulpina C + - + - - - Galanthus nivalis C + 2 + - + -
Poa palustris C + . . r - - Viburnum opulus B - - + + - +
Scirpus sylvaticus C - - r + - - Euonymus europaea B - - - - 1 +

Artemisietea vulgaris Molinio-Arrhenathere-
tum        

 Solidago gigantea C 2 2 2 1 1 2 Symphytum officinale C + - + r - +
Echinocystis lobata L 2 - 1 + + + Lolium multiflorum C + + - - - 1

  Artemisia vulgaris C + - + + + r Lythrum salicaria Ç - r + + - +
Erigeron annuus C - - - + + r  Filipendula ulmaria C - - r - - +
Tanacetum vulgare C - - - + + - Lysimachia vulgaris C - - + - r -
Cucubalus baccifer L - - + - - r Ranunculus repens C - - - - r +

 Convolvuletalia Valeriana officinalis C 1 - r - - -
Calystegia sepium L + + 1 + r + Dactylis glomerata C - - - - r +
Humulus lupulus L + + 1 - 1 + Vicia cracca L - r - - r -
Rudbeckia laciniata C - - 1 - + r  
Galium aparine L 1 - - - 1 - Spremljevalci        
Impatiens glandulifera C - - - - + + Agrimonia procesa C - - + + - -
Solanum dulcamara L - - - r + - Mentha arvensis C - - + + - -
Helianthus tuberosus C - - - - + r Cuscuta sp. L - - - - + +
Galio-Ulicetea Saponaria officinalis C - - - - + +
Urtica dioica C 2 2 2 2 2 3 Parthenocissus quinque-

folia L 2 - + - - -
Aegopodium podagraria C + - + 2 + + Sisymbrium strictissimum C 1 - - - - r
Rubus caesius B + - + + 1 + Lathyrus sylvestris C - - - + r
Galeopsis speciosa C - + + + + r  Silene latifolia ssp. alba C - - - - + r
Glechoma hederacea C + - 1 + r - Plantago major C r - + - - -
Epilobium hirsutum C - - + + + - Rorripa austriaca C - - r - - +
Lamium maculatum C r - - - + + Ailanthus glandulosa A - - - r r -
Geum urbanum C - - r - - r

Preglednica 1: Združba bele vrbe (Salicetum albae Issler 1926)
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so ekonomsko malopomembna,  so jih gozdarji 
zatajili, čeprav so po Zakonu o gozdovih, evrop-
skih smernicah FFH in Naturi 2000 zadolženi za 
njihovo ohranitev.  

6 SUMMARY

Progressive and regressive successions and con-
figuration of the empty Vonarje accumulation 
bottom formed a mosaic mixture of natural and 
anthropogenic ecosystems. Yearly flooding con-
stantly diverts development of the vegetation. It 
is difficult to compare the anthropogenic asso-
ciations in Vonarje to the natural ones; therefore 
we described them as ecological formations. The 
lowest, mire covered, bare and moist euthrophic 
soils are inhabited by the annual therophyte phy-
tocoenoses; higher terraces, flooded for a shorter 
time,  are occupied by the high herbs: loosestrife 
(Lythrum), sedges, Phalaris, and willow bushes and 
willow trees. Loosestrife associations are the most 
resistant with regard to the annual flooding, hence 
they continue to spread on account of the annual 
associations. The weed vegetation is occupying 
the extensively managed and abandoned mead-
ows. The aggressive giant goldenrod (Solidago 
gigantea) prevails among the neophytes. The most 
recognizable representatives of the riparian trees 
are Purple Willow (Salix purpurea) shrubs and 
White Willow (S. alba) forests. Willow wood used 
to be valued and used for a variety of products and 
purposes; hardly anyone knows today that ancient 
pharmacologists knew the active ingredient of 
the willow bark, the precursor to aspirin. The 
irregularly pollarded pollard willows still remind 
of the once widespread willow weaving.

Wetland and water ecosystems are the most 
endangered parts of the nature and should be 
protected above all from hydrologists and agri-
culturists who recently still have been destroying 
them with meliorations, regulations, draining, 
or sinking. The Vonarje Lake is an example of 

wrong treatment. The hydrologists in their greed 
for profit destroyed the water environment of 
Vonarje, spent huge assets, devastated 200 ha of 
agricultural land and displaced twenty farmers 
from their homes.  

The natural and artificial wetlands are attractive 
ecosystems reminding of the primeval nature, 
full of diverse life forms and immense structural 
dynamics. Today we are aware that, in addition 
to the forests, they increase water abundance 
and represent habitats of rare and endangered 
species. Wetlands are valuable educational and 
research object and they are important from the 
viewpoint of the cultural and nature protection 
legacy. Since they are of little economical signifi-
cance, the foresters neglected them, although they 
are, in accordance with the Act on Forests, FFH 
European guidelines and Natura 2000, entrusted 
with their preservation. 
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Ohranjanje gozdnih genskih virov

Slovenija

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov

Genetska pestrost je pogoj, da 
gozdno drevje lahko preživi, se 
prilagaja in razvija pod vplivi 
spreminjajočega se okolja. Genet-
ska pestrost je nujna tudi za ohra-
njanje vitalnosti gozdov in njihove 
odpornosti proti boleznim in ško-
dljivcem. Poleg tega ima bistveno 
vlogo pri ohranjanju biotske pe-
strosti v gozdovih na vrstnem in 
ekosistemskem nivoju.

Konec osemdesetih let prej-
šnjega stoletja sta onesnaževanje 
zaradi industrije in genetska ero-
zija škodovala gozdnemu drev-
ju v Evropi ne glede na državne 
meje. Gozdni genski viri so bili 
ogroženi zaradi sprememb v rabi 
prostora, fragmentacije, neustre-
znih gozdnogojitvenih ukrepov in 
neustrezne rabe gozdnega repro-
dukcijskega materiala. Čeprav so 
dandanes mnogi od naštetih de-
javnikov še vedno prisotni, se sta-
nje postopno izboljšuje na  temelju 
razvoja skupnih evropskih strategij 
raziskav, razvoja in usmeritev za 
ohranjanje gozdnih genskih virov 
v praksi. 

Nove nevarnosti prinašajo  
podnebne spremembe, ki v ne-
katerih predelih Evrope, npr. Sre-
dozemlju, lahko povzročijo dol-
gotrajnejše in pogostejše suše, 
v severnih borealnih klimatih pa 
drevje lahko bolje uspeva zaradi 
zviševanja temperature. Genet-
ska pestrost gozdnega drevja ima 
osrednjo vlogo pri ohranjanju spo-
sobnosti razmnoževanja v spre-

menjenem okolju, odpornosti goz-
dnih ekosistemov glede na nevar-
nosti in pri izkoriščanju morebitnih 
pozitivnih učinkov. Ustrezna raba 
genetske pestrosti zagotavlja pri-
lagodljivost glede gospodarjenja 
z gozdovi in strategij prilagajanja 
na podnebne spremembe. Večja 
raba gozdne genetske pestrosti 
je tudi priporočljiva glede strate-
gij zmanjševanja rizika za lastnike 
gozdov in gozdnogospodarske 
načrtovalce.

Že dobrih petnajst let evrop-
ske države aktivno sodelujejo pri 
varovanju in trajnostni rabi goz-
dnih genskih virov. Leta 1990 so 
udeleženke prve Ministrske konfe-
rence o varovanju gozdov v Evro-
pi (MCPFE) pozvale k aktivnemu 
varovanju gozdnih genskih virov. 
Tako je bil leta 1994 ustanovljen 
Evropski program o gozdnih gen-
skih virih (EUFORGEN), ki koordi-
nira sodelovanje na tem področju 
in razvija strategije ter navodila za 
ohranjanje gozdnih genskih virov. 
V program je vključenih več kot tri-
deset evropskih držav, vključno s 
Slovenijo.

Sedanji poudarki v okviru pro-
grama EUFORGEN so v vgrajeva-
nju genetskih zahtev v trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi. Večina 
zavarovanih območij narave je 
razglašena predvsem zaradi va-
rovanja vrst ali habitatov, med-
tem ko primernost takih področij 
za dolgotrajno ohranjanje genskih 
virov gozdnega drevja navadno 

ni upoštevana niti raziskana. Za 
zagotavljanje ohranjanja genskih 
virov so pogosto potrebni aktivni 
gozdnogojitveni ukrepi, ki pa jih v 
zavarovanih območjih ni dovolje-
no izvajati. V nasprotju s habitati je 
mogoče gozdne genske vire ohra-
njati tudi v proizvodnih gozdovih 
in celo nasadih gozdnega drevja.

Med pomembne rezultate so-
delovanja v okviru programa EU-
FORGEN sodi priprava Tehničnih 
smernic za ohranjanje in rabo 
genskih virov posameznih vrst ali 
skupin vrst gozdnega drevja. Po-
samezne države, ki sodelujejo in 
soustvarjajo mednarodne strate-
gije, prispevajo k njihovemu izva-
janju in usklajevanju dolgoročnih 
raziskovalnih in izvedbenih strate-
gij, so sodelovale tudi pri pripravi 
Tehničnih smernic. Dolžne so jih 
tudi prevesti in objaviti na nacio-
nalnem nivoju ter prirediti ali doda-
ti vsebine za domače uporabnike.

V ta namen je bila z uredni-
štvom Gozdarskega vestnika do-
govorjena objava serije Tehničnih 
smernic v letu 2010 v prevodu 
sodelavcev in soustvarjalcev pro-
grama EUFORGEN v Sloveniji, ki 
so pripravili tudi slovenski doda-
tek k vsaki smernici. Prvi smerni-
ci je dodana karta provenienčnih 
območij na osnovi ekoloških regij 
v Sloveniji.

Hojka Kraigher in
Marjana Westergren

Gozdarski inštitut Slovenije
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Izvleček:
Skrøppa, T., Westergren, M., Božič, G., Kraigher, H.: Navadna smreka. Gozdarski vestnik, 68/2010, 
št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Cit. lit. 19. Jezikovni pregled angleškega besedila Bre-
da Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragoceni genski fond smreke in njegovo varovanje z 
ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske raznoli-
kosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku predstavljajo osnovo, ki jo je treba dopolniti 
in še naprej razvijati ob upoštevanju lokalnih, nacionalnih ali regionalnih razmer. Navodila temeljijo na 
razpoložljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov. Slovenski 
dodatek vsebuje tudi rezultate genetskih raziskav smreke na Balkanu, slovensko zakonodajo in prakso v 
rabi gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanju genskih virov smreke v Sloveniji.
Ključne besede: navadna smreka, genski viri, gozdni reprodukcijski material, Slovenija

Abstract:
Skrøppa, T., Westergren, M., Božič, G., Kraigher, H.: Norway spruce. Gozdarski vestnik, 68/2010, 
No. 1. In Slovenian with English abstract. Cit. lit. 19. English language corrections by Breda Misja, 
Slovenian language corrections by Marjetka Šivic.
These technical guidelines are intended to assist those who cherish the valuable Norway spruce genepool 
and its inheritance, through conserving valuable seed sources or use in practical forestry. The focus is on 
conserving the genetic diversity of the species at the European scale. The recommendations provided in 
this module should be regarded as a common agreed basis to be complemented and further developed in 
local, national or regional conditions. The Guidelines are based on available knowledge of the species and 
on widely accepted methods for the conservation of forest genetic resources. The Slovenian annex pro-
vides also insight into Norway spruce genepool studies at the Balkan peninsula and in Slovenian legisla-
tion and practice concerning the use of forest reproductive material and conservation of gene resources.
Key words: Norway spruce, genepool, forest reproductive material, Slovenia
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Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragocen genski fond navadne smreke in 
njegovo varovanje z ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic 
je ohranitev genetske raznolikosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku 
so temelj, ki ga je treba dopolniti in razvijati še naprej, upoštevajoč lokalne, nacionalne ali 
regionalne razmere. Navodila temeljijo na razpoložljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih 
metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov.

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov

Picea abies
Navadna smreka

Tore Skrøppa
Norwegian Forest Research Institute, Ås, Norveška

Navadna smreka (Picea abies (L.) 
Karst) je enodomna vrsta z mo-
škimi in ženskimi cvetovi na istem 

drevesu, a na različnih organih. 
Reproduktivni popki se razvije-
jo v času prejšnje rastne sezone. 
Temperatura zelo vpliva na tvor-
bo cvetov in razvoj reproduktiv-
nih popkov, pa tudi na razvoj in 
zorenje semena. Neugodne tem-

perature so najverjetnej-
ši vzrok redkih in 
nerednih semenskih 
let na severu in na 
velikih nadmorskih 
višinah. Na semen-
skih plantažah smre-
ke je bilo cvetenje 

prisotno manj pogosto od 
pričakovanega.

Pri smreki se največji de-
lež semena razvije kot po-
sledica alogamije. Oploditev 

poteka med bližnjimi drevesi, 
pa tudi med bolj oddaljenimi 
iz istega ali sosednjih sesto-
jev. Pelod lahko prepotuje 
velike razdalje, kar povzroča 

znaten pretok genov med po-
pulacijami. V naravnih popula-
cijah se stopnja samooploditve 

med drevesi spreminja, vendar je 
samo majhen delež semena (manj 
kot 1 %) posledica le-te. Drevesa, 

Biologija in ekologija
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ki so se razvila iz samooploditve, 
imajo zmanjšano prilagodljivost v 
primerjavi z drugimi.

Mladostna faza, med katero 
drevesa ne cvetijo in 
ne tvorijo semen, 
je relativno dolga. 
Drevesa, ki rastejo 
na prostem, spol-
no dozorijo v sta-
rosti 20 do 30 let. V 
sestojih drevesa pozne-
je dosežejo spolno zrelost. 
Velik delež semen se raztrosi v 
okolici materinega drevesa, manj-
ši delež tudi na daljših razdaljah. 
V primeru naravne obnove je do-
stop do talne vlage najpomemb-
nejši dejavnik za kalitev. Naravna 
obnova je odvisna tudi od vrstne 
sestave talnega in zeliščnega sloja 
in jo je najtežje zagotoviti v najbolj 
produktivnih smrekovih gozdovih.

Smreka prenaša senco. Raste 
na različnih rastiščih, mokrih in su-
hih. Najraje ima globoka, s hranili 
bogata tla z dovolj vlage. Raste v 
čistih in mešanih sestojih.

Naravna razširjenost navadne 
smreke obsega 31 stopinj zemlje-
pisne širine. Od Balkanskega po-
lotoka na jugu (41 ° 27 ´ severne 
širine) do reke Khatanga v Sibiriji 
na severu (72 °15 ´ S). Na zahodu 
sega od francoskih Alp (5 ° 27 ´ 
vzhodne dolžine), do Ohotskega 
morja v vzhodni Sibiriji (154 ° V).

Vertikalni razpon obsega nad-
morske višine od 0 do 2300 m v 
italijanskih Alpah. Izven narav-
nega areala so v preteklosti 
smreko sadili predvsem v 
srednji Evropi in Skandi-
naviji.

V Evropi naravni areal 
smreke lahko razdelimo 
na tri glavne regije, ki 
so posledica postgla-
cialne rekolonizacije: 
nordijsko - baltsko-
rusko, hercinsko-
karpatsko in alp-
sko regijo.

Z ekonomskega vidika je smreka 
najpomembnejša evropska dreve-
sna vrsta. Dolgo je bila zelo pri-
ljubljena zaradi dobrega prirastka 
in kakovosti na različnih rastiščih. 
V srednji Evropi so jo zelo pospe-
ševali od sredine 19. stoletja, kar 
je spremenilo naravne gozdove v 
umetne in areal vrste razširilo prek 

naravnih mej v državah, kjer 
je smreka že narav-

no razširjena (npr. 
Nemčija, Nor-
veška), pa tudi 
v državah, kjer 

smreka naravno 
ne uspeva (npr. 

Danska, Belgija, 
Irska). Navadno 

smreko so sadili 
tudi v Severni Ame-

riki.
Smrekov les je 

zelo kakovosten. Dol-
ga vlakna, ki so v lesu, 
so zlasti pomembna 
za papirno industrijo. 
Smreka je tudi ekolo-
ško zelo pomembna, 
saj je ključna vrsta se-
verne Evrope.
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Genetsko variabilnost smreke so 
proučevali v provenienčnih testih 
in testih potomstva, ki so bili po-
gosto osnovani na več mestih, 
ter z genetskimi označevalci, kot 
so izoencimi in označevalci DNK. 
Nevtralni označevalci so razkrili 
veliko genetsko variabilnost zno-
traj populacij. Diferenciacija je 
prisotna med populacijami, 
ki izvirajo v različnih glacialnih 
refugijih, in razkriva zgodovi-
no njihove evolucije po kon-
cu ledenih dob. Provenience iz 
srednje Evrope imajo nekoli-
ko manjšo genetsko varia-
bilnost kot provenience iz 
vzhodne in Skandinavije.

Prilagoditveni vzorci, ki 
so bili odkriti s provenienčni-
mi testi, obsegajo predvsem 
reakcije populacij na podnebne 
razmere. V severni Evropi so vzor-
ci variabilnosti največkrat poveza-
ni z zemljepisno širino in zemljepi-
sno dolžino ter stopnjo kontinen-
talnosti in včasih variirajo klinalno. 
Prilagoditveni vzorci so izraženi 
kot razlika v začetku in trajanju le-
tne rasti in ustreznem razvoju od-
pornosti na spomladansko in je-
sensko pozebo. Letni vzorci rasti 
vplivajo na odpornost proti poze-
bi, na rastni potencial in kakovost 
lesa. Zato so pomembni pri izboru 
gozdnega reprodukcijskega mate-
riala za umetno obnovo. Hkrati pa 
je velik razpon omenjenih lastnosti 
znotraj naravnih populacij. V sre-
dnji Evropi so regionalni prilago-

ditveni vzorci manj izraženi zaradi 
dolgotrajnega sajenja in prenaša-
nja provenienc.

Na nekaterih območjih, kjer so bile 
posajene neprilagojene proveni-
ence smreke, so se pojavile raz-
lične poškodbe in zmanjšan prira-
stek. V zadnjih dveh desetletjih 20. 
stoletja je bila smreka zelo priza-
deta zaradi propadanja gozdov v 
srednji Evropi. Prizadetost se kaže 
v velikem deležu dreves z zmanj-
šanim številom iglic ter v velikem 
deležu popolnoma uničenih sesto-
jev. Zdravstvene težave smreko-
vih gozdov srednje Evrope in ne-
primernost mladih gozdov smre-
ke za rekreacijo so do  neke mere 
zmanjšali njeno priljubljenost za 
umetno obnovo, predvsem zunaj 
naravnega areala. Tudi razdroblje-
nost nekoč neprekinjenih gozdov 
je nevarnost za genetsko raznoli-
kost vrste. Odgovor vrste na povi-
šanje temperatur zaradi globalne-

ga segrevanja je nego-
tov. Najresnejši biotski 
grožnji smreke so pod-

lubniki (Ips typographus) 
in smrekova rdeča trohnoba 

(Heterobasidion annosum).
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Genetsko variabilnost smreke va-
rujemo s pravilno uporabo goz-
dnega reprodukcijskega materiala 
ter specifičnimi ukrepi in situ in ex 
situ. Pri umetni obnovi je najmanj-
ša zahteva, ki jo moramo zagoto-
viti, poznavanje izvora gozdnega 
reprodukcijskega materiala ter 
njegova prilagojenost na ekološke 
dejavnike okolja, kjer ga bomo 
uporabili. Vzpostaviti je treba 
sistem kontrole gozdnega 
reprodukcijskega materi-
ala in razviti priporočila 
za njegovo pravilno upo-
rabo. Temeljne definicije 
različnih kategorij gozdnega 
reprodukcijskega materiala so na-
vedene v shemi OECD in določilih 
EU. Smrekova semena naj bi na-
birali v letih z velikim obrodom in 
jih v zadostnih količinah hranili v 
semenskih bankah.

In situ varstvo genetske va-
riabilnosti smreke je pogosto 
uspešno že z obstojem varovanih 
območij narave. Kljub temu v ne-
katerih državah varovana območja 
ne izpolnjujejo zahtev za varstvo 
genetske variabilnosti dreves. 
Zato lahko nastane potreba po 
vzpostavitvi gozdnih genskih re-
zervatov v naravnih gospodarskih 
gozdovih, v katerih normalno iz-
vajamo gozdnogojitvene ukrepe, 
s katerimi zagotovimo ohranjanje 
potenciala za uspešno obnovo. 
Cilj varstva gozdnih genskih virov 
je namreč ohranjanje naravne ge-
netske variabilnosti in ohranjanje 

prilagoditvenega potenciala vrst 
za neprekinjen razvoj populacij v 
prihodnosti. Gozdni genski rezer-
vati naj bi obsegali najmanj 100 
ha, vendar lahko tudi na manjših 
območjih dosežemo enake cilje. 
Vrstna sestava je lahko mešana, 
če je tako naravno stanje obravna-
vanih gozdov. Kjer smreka ni na-

ravno razširjena ali v primeru 
posebno pomembnih popu-
lacij, je v določenih primerih 
smiselno zagotoviti varstvo 

genetske variabilnosti dobro 
prilagojenih populacij – kra-

jevnih ras ali ekotipov v goz-
dnih genskih rezervatih.

Vzpostavitev plantaž ex situ 
je potrebna za varstvo genetske 
variabilnosti ogroženih populacij 
smreke, ki jih ni mogoče ohrani-
ti na izvornem mestu. Cilj takega 
ukrepa je vzpostavitev nove po-
pulacije, ki ohranja čim večji de-
lež izvorne genetske variabilnosti 
in omogoča dolgotrajno prilagaja-
nje lokalnim razmeram na mestu 
vzpostavitve plantaže. Take var-
stvene plantaže naj bi osnovali na 
površini 2 do 5 ha s sajenjem sadik, 
setvijo ali uporabo potaknjencev. 
Posebne genotipe smreke varuje-
mo ex situ kot potaknjence ali kot 
cepiče v bankah klonov oziroma 
klonskih arhivih. Več ponovitev 
vsakega klona zmanjša tveganje 
izgube genotipa zaradi ognja in 
drugih nesreč. Klonski arhivi so 
statične enote varstva genskih vi-
rov, v katerih ni predvidena narav-
na regeneracija. Pogosto vsebuje-
jo genetsko karakterizirane oseb-
ke populacije, ki jih uporabljamo 

kot cepiče na semenskih planta-
žah ali za kontrolirana križanja. 
Vse populacije, ki jih uporabljamo 
pri žlahtnenju (semenske planta-
že, testi potomstva), so pomemb-
ne enote ohranjanja gozdnih gen-
skih virov, saj vsebujejo material z 
znanimi genetskimi lastnostmi, ki 
ga lahko uporabimo za osnovanje 
novih populacij z znanimi prilago-
ditvami in lastnostmi za pridobi-
vanje lesa. Populacije, namenjene 
za razmnoževanje, organizirane v 
sistemu gojenja multiplih populacij 
na različnih rastiščih, so posebno 
pomembne za ohranjanje genet-
ske variabilnosti znotraj populacije 
pa tudi med populacijami.
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Terenski poskusi s provenien-
cami, družinami in kloni smreke so 
prispevali genetske informacije za 
žlahtnenje in ohranjanje genetske 
variabilnosti. Čeprav poskusi niso 
nastali z namenom varstva goz-
dnih genskih virov, so pomemben 
vir znane genetske variabilnosti. 
Zato jih je treba vzdrževati in jih 
šteti za del nacionalne strategi-
je varstva gozdnih genskih virov. 
Gozdni reprodukcijski material 
smreke (semena, pelod, vegetativ-
ni deli) lahko shranimo v genskih 
bankah, kar je dopolnitev plantaž 
ex situ in in situ. Tudi na tak način 
lahko ohranimo izvirno genetsko 
strukturo, razen genetskih spre-
memb zaradi izgube viabilnosti.

Areal razširjenosti  navadne smreke
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Serijo Tehničnih smernic in kar-
te razširjenosti so pripravili čla-
ni mrež programa EUFORGEN. 
Njihov namen je podati mini-
malne zahteve za trajno ohra-
njanje genskih virov v Evropi, ob 
hkratnem zmanjšanju skupnih 
stroškov ohranjanja in izboljša-
nju kakovosti standardov v vsaki 
državi.
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Navadna smreka

Slovenija
Picea abies

Marjana Westergren, Gregor Božič, Hojka Kraigher
Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov 

Ohranjanje genskih virov nava-

dne smreke v Sloveniji

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

v Evropi strnjen areal razširjenosti.

V evropskem prostoru nastaja 

med taksonoma Picea abies in Picea 

obovata introgresivna hibridizacija. 

Zaradi njune genetske podobnosti 

prevladuje mnenje, da bi ju morali 

sprejeti kot dve ozko sorodni podvr-

sti ali kot dve geografski rasi iste vr-

ste Picea abies, za katero je značilna 

precejšnja izmenjava genov.

Sedanja populacijsko genet-

ska struktura smreke je odraz še ne 

tako davnih zgodovinskih dogodkov, 

povezanih z zadnjo poledenitvijo v 

evropskem prostoru.

Za smreko je značilna velika 

morfološka variabilnost, ki se odraža 

tudi v 3 značilnih osnovnih oblikah 

storževih lusk. V Sloveniji so lahko 

prisotna drevesa smreke, ki imajo 

storže z lusko navadne smreke (Pi-

cea abies subsp. abies), z lusko si-

birske smreke (Picea abies subsp. 

obovata) ter z lusko akuminatnega 

tipa (Picea abies var. acuminata).

V Sloveniji je smreka naravno 

prisotna na 6 % gozdnih površin, 

kjer lahko v višjih legah ali v mrazi-

ščih tvori naravne monokulture, pre-

vladuje pa kot ena od vrst v meša-

nih gozdovih iglavcev in listavcev. 

Dejansko je njen delež v lesni zalogi 

okoli 35 %, saj so v Sloveniji smre-

ko pogosto pospeševali s semeni in 

sadikami neznanega porekla. Zato je 

danes kljub njeni močni razširjenosti 

težko najti sled za avtohtonimi po-

pulacijami. Večinoma gre za manjše 

oaze v posebnih klimatskih in edaf-

skih razmerah kraškega sveta Alp in 

Dinaridov. Na večjih površinah ima-

mo pogosto čiste smrekove sestoje 

antropogenega porekla, ki dajejo v 

višjih predelih našega gorskega sve-

ta pogosto vtis naravnih gozdov.

Smreka je ektomikorizna vrsta; 

praktično vse drobne korenine imajo 

razvito mikorizno simbiozo z več sto 

različnimi vrstami višjih gliv, ki prispe-

vajo k sprejemu in kroženju vode in 

hranil ter k znotraj- in medvrstnim po-

vezavam v gozdnem ekosistemu. Te 

povezave mladju smreke omogočajo 

tudi preživetje v senci in na s hranili rev-

nejših tleh.

V Sloveniji je v mrežo gozdnih 

genskih rezervatov smreke treba 

vključiti sestoje na alpskem in na 

dinarskem fitogeografskem obmo-

čju, vključno s sestoji z lokalnimi 

posebnostmi. Pri oblikovanju veli-

kosti varstvenih enot je treba upo-

števati predvsem možnosti za traj-

no obnovo genskih virov z naravnim 

pomlajevanjem. V gozdnih genskih 

rezervatih ni omejitev glede večna-

menskega gospodarjenja, dovoljen 

je odvzem semena, pospešuje se 

predvsem naravna obnova ali obno-

va z gozdnim reprodukcijskim mate-

rialom iz istega območja.

Na podlagi analiz z uporabo izo-

encimskih in jedrnih genskih označe-

valcev DNK je diferenciacija med po-

pulacijami v Sloveniji majhna, variabil-

nost znotraj populacij pa zelo velika.

Slovenija je razdeljena na sedem 

provenienčnih območij in štiri višin-

ske pasove. Idealno naj bi za umetno 

obnovo uporabljali gozdni reproduk-

cijski material, ki izhaja iz istega pro-

venienčnega območja in višinskega 

pasu, kjer je mesto umetne obnove. 

Po zakonu o gozdnem reprodukcij-

skem materialu je v slovenskih goz-

dovih dovoljeno uporabljati gozdni 

reprodukcijski material le iz odobre-

nih semenskih objektov v Sloveniji. V 

začetku leta 2009 je bilo za smreko 

29 takih sestojev. Genetska pestrost 

semenskih sestojev smreke je bila v 

petih analiziranih sestojih izmed sed-

mih večja od slovenskega povprečja.

Ohranjanje genetske pestrosti za-

gotavlja sistem sonaravne obnove in 

obnove s sajenjem ali setvijo, kar pred-

pisujeta Zakon o gozdovih in Zakon o 

gozdnem reprodukcijskem materialu s 

področnimi pravilniki. Glede na te na-

mreč Gozdarski inštitut Slovenije ob 

odobritvi semenskega objekta določi 

smernice za nego sestoja in smernice 

za pridobivanje gozdnega reproduk-

cijskega materiala, v katerih je določe-

no najmanjše število dreves, s katerih 

mora potekati pridobivanje posamezne 

partije semena.

Smernice iz Odločbe o odobritvi 

postanejo sestavni del gozdnogoji-

tvenega načrta. V predpisanih smer-

nicah so upoštevani aktualni rezulta-

ti znanstvenoraziskovalnih projektov 

doma in v svetu ter tako zagotovljen 

neposredni prenos aktualnih do-

gnanj v gozdarsko prakso.
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Lesna zaloga navadne smreke v Sloveniji

(Ponatis z dovoljenjem založnika iz publikacije: Prostorski in opisni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 2007. Lju-

bljana, Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota: baza podatkov.)
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Karta provenienčnih območij - ekoloških regij v Sloveniji

(Ponatis z dovoljenjem založnika iz publikacije: Kutnar, L., Zupančič, M., Robič, D., Zupančič, N., Žitnik, S., Kralj, T., 

Tavčar, I., Dolinar, M., Zrnec, C., Kraigher, H., 2002. Razmejitev provenienčnih območij gozdnih drevesnih vrst v Slove-

niji na osnovi ekoloških regij. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 67: 73–117.)
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1  UVOD 

V času, ko skoraj vsak dan slišimo o podnebju in 
njegovem spreminjanju, ko se vedno bolj poudar-
jajo vplivi človeka na okolje, je spremljanje razmer 
v naravnem okolju nujno potrebno. Rezultati 
tovrstnih raziskav v gozdnih ekosistemih  so zelo 
pomembni za ugotavljanje trenutnega stanja,  
pa tudi dosedanjih sprememb in ne nazadnje za 
oblikovanje ter sprejemanje odločitev  o blaženju 
negativnih vplivov na okolje in prilagajanje na 
pričakovane spremembe v prihodnosti.  Samo 
zdravi in vitalni gozdovi lahko opravljajo številne 
okoljske, socialne in proizvodne vloge, ki so obrav-
navane v mednarodnih in državnih dokumentih 
(Konvencija UN/ECE o daljinskem transportu 
onesnaženega zraka CLRTAP, ZG (1994, 2007), v 
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Mreža meteoroloških postaj Gozdarskega inštituta Slovenije
The Meteorological Stations Net of the Forestry Institute of Slovenia
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Izvleček:
Sinjur, I., Ferlan, M., Simončič, P., Vilhar, U.: Mreža meteoroloških postaj Gozdarskega inštituta Slovenije. Gozdarski 
vestnik, 68/2010, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 19. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2004 poteka Program intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov. 
Eden od temeljnih podatkov, potrebnih za ugotavljanje stanja in sprememb v gozdnih ekosistemih, so vrednosti 
meteoroloških spremenljivk. V okviru evropskih okoljskih projektov Life+ od leta 2009 poteka projekt FutMon, 
v katerega se je vključil tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Temeljni namen projekta je preverjanje in nadgradnja 
vseevropskega sistema za spremljanje stanja gozdnih ekosistemov (ICP Forest). Da bi pridobili zanesljivo oceno 
stanja gozdov in sprememb v njih, so bile ob koncu leta 2009 v gozdnem prostoru postavljene nove samodejne 
meteorološke postaje, ki so vir podatkov ne le za sledenje ciljev projektov FutMon in Intenzivnega spremljanja 
stanja gozdnih ekosistemov, ampak tudi o lokalnih vremenskih razmerah.
Ključne besede: intenzivno spremljanje stanja gozdov, meteorologija, Slovenija, Life+ FutMon

Abstract:
Sinjur, I., Ferlan, M., Simončič, P. Vilhar, U.: The Meteorological Stations Net of the Forestry Institute of Slovenia. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 
19. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The Program of the Intense Monitoring of Forest Ecosystems Condition is in progress at the Forestry Institute of 
Slovenia since 2004. Among the basic data needed for determining the condition and changes in forest ecosystems 
are the changes of meteorological variables. The FutMon project - the Forestry Institute of Slovenia has also joined 
it - is in progress in the framework of the Life+ environmental projects since 2009. The basic purpose of the project 
is checking and upgrading the pan-European system for forest ecosystems condition monitoring (ICP Forest).  For 
acquiring a reliable evaluation of forest condition and changes in the forest, new automatic meteorological stations 
were installed at the end of 2009. They represent the data source not only for the FutMon project objectives and 
Intense Monitoring of Forest Ecosystems Condition, but also for local weather conditions.
Key words: intense monitoring of forest condition, meteorology, Slovenia, Life+ FutMon
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Pravilniku o varstvu gozdov (2009), Resoluciji o 
Nacionalnem Gozdnem Programu (ReGNP 2007) 
ter Resoluciji o nacionalnem programu varstva 
okolja 2005–2012 (ReNPVO, MOP, 2006).

Da bi pridobili zanesljivo oceno o stanju in 
spremembah ter vsaj deloma pojasnili in razumeli 
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najpomembnejše procese v gozdnih ekosistemih, 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 
2004 poteka Program intenzivnega spremljanja 
stanja gozdnih ekosistemov (v nadaljevanju IM 
GE) (MAVSAR et al. 2004). Program sestavljata 
dva metodološka pristopa, in sicer veliko pro-
storsko opazovanje na ploskvah  mreže 16 × 16 
km (Raven I) ter podrobno opazovanje izbranih, 
za Slovenijo reprezentativnih gozdnih ekosiste-
mov (Raven II). Namen takšnega spremljanja je 
podrobnejše seznanjanje z ekološkimi procesi, 
razvojem sestojev, identificiranje vzročno-po-
sledičnih mehanizmov in ocenjevanje nosilnih 
kapacitet gozdnih ekosistemov z onesnažili (npr. 
določitev kritičnih vnosov za dušik, žveplo, težke 
kovine …). 

Bistveni podatki, potrebni za ugotavljanje stanja 
in sprememb v gozdnih ekosistemih, so vredno-
sti meteoroloških spremenljivk. Meteorološke 
spremenljivke sodijo med dejavnike, ki odločilno 
vplivajo na zgradbo, rast, zdravstveno stanje in 
stabilnost gozdnih ekosistemov (ANONYMOUS, 
2004). 

Na raziskovalnih ploskvah v Sloveniji je zbiranje 
meteoroloških spremenljivk potrebno za:
– opis podnebnih značilnosti ploskev, ki vključuje 

pojasnitev vzrokov ter medsebojnih odnosov 
za zdravstveno stanje, fenološke pojave, rast 
in razvoj dreves na ploskvi;

– določanje in raziskavo stresnih dejavnikov za 
drevesa na ploskvi (suša, spomladanska pozeba, 
velike temperaturne razlike idr.);

– določanje spremenljivk, potrebnih za modelira-
nje odziva gozdnih ekosistemov na spreminja-
joče se razmere (vodna bilanca, razpoložljivost 
vode za rast dreves, kroženje hranil idr.)
Do leta 2009 smo za potrebe IM GE pridobivali 

meteorološke podatke z najbližjih postaj Agencije 
Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju 
ARSO). Na ploskvah Ravni II pa je zbiranje meteo-
roloških podatkov potekalo periodično s premično 
samodejno vremensko postajo  Vantage Pro 
Wireless  (Davis Instruments). Meteorološke 
postaje ARSO, ki so najbližje posameznim plo-
skvam intenzivnega spremljanja stanja gozdnih 
ekosistemov, so večinoma v bližini urbanih središč 
in v negozdnem prostoru. Podatki s takih postaj 

ne odražajo podnebnih razmer v obravnavanih 
gozdnih ekosistemih na ploskvah intenzivnega 
spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (KRAJNC 
et al., 2006; VILHAR et al., 2006; VILHAR In 
press). Glavni vzrok za to je velika prostorska 
raznolikost pokrajine (nadmorska višina, ekspo-
zicija, naklon). 

V okviru okoljskih projektov Life+ od leta 2009 
poteka evropski projekt FutMon kot nadaljevanje 
evropskega Programa intenzivnega spremljanja 
stanja gozdnih ekosistemov. Glavni namen pro-
jekta je preverjanje in nadgradnja vseevropskega 
sistema za spremljanje stanja gozdnih ekosistemov 
(ICP Forest). Evropski uniji (EU)  bo služil kot vir 
informacij o stanju gozdov in s tem  kot podlaga za 
oblikovanje okoljskih politik na področju gozdov 
v skladu z mednarodnimi zahtevami EU in držav 
članic; npr. UNFCCC in Kjotski protokol, CLRTAP, 
MCPFE, CBD, Akcijski načrt EU za gozdove (EU 
Forest Action Plan 2006).

Z vključitvijo v vseevropski projekt Life+ 
Futmon je skupina raziskovalcev Gozdarskega 
inštituta Slovenije na podlagi dosedanjega znanja 
in izkušenj začela razvijati mrežo samodejnih 
meteoroloških postaj. S sodelovanem Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS) smo jeseni 2009 izbrali 
lokacije, na katerih so meteorološke postaje začele 
obratovati še pred koncem istega leta.

2  MREžA SAMODEJNIH 
METEOROLOšKIH POSTAJ GIS

V jeseni 2009 smo postavili deset samodejnih 
meteoroloških postaj, katerih merilne naprave so 
2 m in 10 m nad tlemi (slika 1 in 2). Pri načrto-
vanju nosilne konstrukcije meteorološke postaje 
smo upoštevali predpise Svetovne meteorološke 
organizacije. Nosilna palična konstrukcija je 
sestavljena iz nosilne pocinkane cevi, dolžine 
4 m, na katero je nameščena tanjša železna cev, 
dolžine 9 m. Slednja je na nosilno cev pritrjena 
prek »konjička«, ki omogoča, da jo s pregibom 
merilne naprave z 10 m višine  preprosto spustimo 
na tla. Meteorološka postaja je na sidra v tleh 
pritrjena s tremi jeklenicami. Merilne naprave 
napajajo glavne baterije s kapaciteto 100 Ah in 
rezervne baterije za primer izpada napetosti na 
glavni bateriji. 
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Prenos podatkov in nastavitev merjenja pote-
kata s pomočjo računalniške programske opreme 
(Slika 3). V skladu z navodili za izvajanje IM-GE 
merilna mesta obiščemo vsakih štirinajst dni 
oz. tudi po ekstremnih dogodkih. Ob obisku 
zabeležimo stanje merilnega mesta in morebitne 
poškodbe ter čase zadnjih izmerkov na hranil-
nikih podatkov. Nato sledi prenos podatkov iz 
hranilnikov (Slika 4) prek serijske komunikacije 
na prenosni računalnik. Temu sledijo:  glavna 

Legenda
1 merilnik hitrosti vetra, ki beleži tudi smer vetra (Davis 

Instruments)
2 merilnik Sončevega sevanja (Davis Instruments)
3 merilnik padavin (Davis Instruments)
4 Samodejni registrator temperature in relativne zračne 

vlage (Voltcraft DL-120TH)
5 omarica z merilnikom zračnega tlaka (Freescale 

Semiconductor) in s hranilnikom podatkov, ki shranjuje 
podatke o padavinah,  Sončevem sevanju, zračnem tlaku 
in vetru (Campbell Scientific datalogger CR200)

6 glavna baterija

Slika 1: Samodejna meteorološka postaja in njeni  glavni 
sestavni deli 

Slika 2: Samodejna me-
teorološka postaja z 
vzorčevalniki za dež in sneg 
v kraju Borovec (Foto: Iztok 
Sinjur)
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kontrola, spajanje podatkov in grafični prikaz 
surovih podatkov za določene časovne intervale. 
Prav grafični prikaz potekov posameznih merje-
nih spremenljivk omogoči vpogled v pravilnost 
delovanja senzorjev. Na merilnih mestih, kjer je 
signal katerega od mobilnih operaterjev, bomo 
v prihodnje vzpostavili sistem za samodejni 
prenos podatkov iz hranilnika postaje na osebni 
računalnik na GIS v Ljubljani.

Samodejne meteorološke postaje so nameščene 
na desetih ploskavh IM GE (slika 5): Murska šuma 
(1), Tratice (2), Krakovski gozd (3),  Lontovž (4), 
Borovec (5), Gorica (6), Brdo (7),  Krucmanove 
konte (8),  Gropajski bori (9), Fondek (10).

2.1 Pomen samodejnih meteoroloških 
postaj GIS

Samodejne meteorološke postaje Gozdarskega 
inštituta Slovenije, ki so postavljene na primerno 
velikih gozdnih jasah,  so pomemben vir podatkov 
ne le za sledenje ciljev projektov FutMon in IM-GE, 
ampak tudi o lokalnih vremenskih razmerah. S 
pomočjo lastnega znanja in sodobnih naprav 
bomo pridobivali podatke iz predelov Slovenije, 

Slika 3: Prenos podatkov in nastavitev meritev (Foto: 
Iztok Sinjur)

Slika 4: Hranilnik podatkov – »možgani« meteorološke 
postaje (Foto: Iztok Sinjur)

kjer doslej povečini ni bilo tovrstnih meritev.  
Tako bomo dobili podroben vpogled v mikro-
klimo in njen vpliv na gozdne sestoje. Poleg tega 
jim na nekaterih lokacijah stopnjo pomembnosti  
povečuje še dejstvo, da v bližini ni meteoroloških 
postaj državne meteorološke službe, kar pomeni 
višjo stopnjo pokritosti slovenskega ozemlja z 
meteorološkimi merilnimi napravami. Slednje 
je pomembno zlasti ob izjemnih vremenskih 
pojavih (npr. močan veter, intenzivne padavine), 
ki mnogokrat prizadenejo manjša območja. 

Če upoštevamo okoliške meteorološke postaje 
državne meteorološke službe, se z uporabo stati-
stičnih metod še poveča uporabnost pridobljenih 
podatkov (Preglednica 1). S pomočjo meteorolo-
ških podatkov ARSO bomo na nekaterih lokacijah 
samodejnih meteoroloških postaj GIS lahko dobili 
vpogled v podnebne razmere pred postavitvijo 
meteoroloških postaj v gozdnem prostoru.  

3  ZAKLJUčEK

Na GIS poteka nadgradnja obstoječih podatkovnih 
baz in postopkov prenosa, kontrole ter hranjenja 
podatkov aktivnosti IM-GE (nekatere aktivnosti 
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Slika 5: Lokacije samodejnih meteoroloških postaj Gozdarskega inštituta Slovenije (podlaga: Atlas  
okolja, ARSO)

Zap. 
št.

Meteorološka  
postaja GIS

Nadmorska 
višina

Meteorološka postaja ARSO in zabeležene  
meteorološke spremenljivke

1 Murska šuma 154 m AMP Murska Sobota, 188 m:  AT, RH, WS, WD, SR     
PP Lendava, 195 m: PR

2 Tratice 1293 m AMP Rogla, 1492 m:  AT, PR, RH, WS, WD, SR

3 Krakovski gozd 153 m
AMP Cerklje, 154 m:  AT, RH, WS, WD 
 AMP Krško JEK, 156 m:  SR 
 PP Raka, 186 m:  PR

4 Lontovž 925 m AMP Lisca, 943 m:  AT, RH, WS, WD
PP Kum, 1218 m:  PR

5 Borovec 687 m AMP Iskrba, 540 m:  AT, RH, WS, WD, SR
PP Iskrba, 540 m: PR

6 Gorica 872 m PP Trava, 782 m:  PR

7 Brdo 471 m
AMP Brnik, 362 m: SR, WS, WD
LOG Kranj, 397 m:  AT, RH
PP Preddvor, 475 m:  PR

8 Krucmanove konte 1334 m AMP Rudno polje, 1347 m:  AT,PR,RH,WS,WD

9 Gropajski bori 400 m LOG Godnje, 320 m:  AT, RH 
PP Godnje, 320 m: PR

10 Fondek 800 m LOG Nanos, 915 m:  AT, RH 
PP Lokve, 965 m: PR

Preglednica 1:  Samodejne meteorološke postaje GIS in nekatere okoliške meteorološke postaje državne meteorološke 
službe (AT – temperatura zraka, PR – padavine, RH – relativna zračna vlaga, WS – hitrost vetra, WD – smer vetra, SR – 
Sončevo sevanje, AP – zračni tlak, AMP – avtomatska meteorološka postaja, PP – padavinska postaja, LOG – hranilnik 
podatkov, JEK – Jedrska elektrarna Krško). Vse meteorološke postaje GIS beležijo: AT, PR, RH, WS, WD, SR,  AP. 
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potekajo od l. 1986). Zaradi novih meritev l. 2009 
moramo posodobiti protokole za terenske meritve, 
prenos, vnos, kontrolo in hranjenje podatkov ter 
jih posredovati za ICP Forest na Tehnično univerzo 
Hamburg. Nacionalno poročanje je predvideno 
v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (Ul. RS 
št., 114, 2009), zbrani podatki pa bodo dostopni 
tudi na spletnih straneh GIS. 

4  VIRI
ANONYMOUS, 2004. Meteorological Monitoring on 

Intensive Montoring Plots. Manual on methods 
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monitoring and analysis of the effects of air pollution 
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1 UVOD
Okolje, v katerem poslujejo gozdarske družbe, je že 
desetletje in  dlje obremenjeno s konstantnimi teža-
vami. Državni in zasebni sektor se med seboj zelo 
razlikujeta. Vsem  drugim težavam sta se leta 2008 
pridružili še globalna  finančna in gospodarska 
kriza, ki  sta prizadeli tudi gozdarske družbe.

Leta 2008 je bil v slovenskih gozdovih evidenti-
ran posek 3.426.372 m3 bruto lesne mase, od tega 
2.055.341 m3 iglavcev in 1.372.031 m3 listavcev, 
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Poslovanje gozdarskih družb v letu 2008
Operation of Forestry Companies in the Year 2008
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angleščini, cit. lit. 8. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovensko gozdarstvo tudi v letu 2008 ni uresničilo poseka v obsegu, kot ga dovoljujejo gozdnogospodarski načrti. 
Neposekanih je ostalo več kot milijon kubičnih metrov lesa. Težave so v zasebnem sektorju, v državnih gozdovih 
pa je sečnja opravljena v skladu z dinamiko načrtov.
Kazalniki poslovanja gozdarskih družb kažejo negativne težnje, ki so  slabši kot velja za povprečje  države. V 
poslovanju  je bistveno slabša lesna industrija, ki je leta 2008 prikazala neto izgubo. Njena dodana vrednost je 2/3 
manjša od državnega povprečja in več kot  dvakrat zaostaja za primerljivimi podjetji iz sosednje Avstrije. Za lesarsko 
panogo  velja, da je zadnji trenutek za ustrezno prestrukturiranje ali pa je poslednji  vlak morda že odpeljal.
V gozdarskih družbah se je dobiček zmanjšal za 40 %, izguba pa se je povečala skoraj desetkrat.
Za celotno gospodarstvo države velja, da so se plače večale hitreje kot produktivnost oziroma dodana vrednost. 
Zadnjič se je to zgodilo leta 2005. V gozdarstvu je ta razkorak še večji. Tako je ponovno potrjena trditev GZS iz bele 
knjige, da so najnižje plače premajhne za preživetje, vendar prevelike glede na ustvarjeno dodano vrednost.
Ključne besede: kazalniki, dodana vrednost, produktivnost, izguba, dobiček, gozdarske gospodarske družbe, 
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68/2010, vol. 1. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text  
Marjetka Šivic. 
Also in 2009 Slovenian forestry didn't realize all felling  that was allowed by forest management plans. More than 
one million cubic meters of timber were not cut down.The main problem is the private sector. In state forests the 
felling was realized in acordanse with forest management plans.
Economic indicators and rations are showing negative trends, which are worse that the average in the state. 
Essentially weaker in management is wood processing industry, which showed lost in year 2008. Its added value is 
under 2/3 state average and more then two times lower than similar firms in neighbor country Austria. For wood 
processing industry is now the last time for reconstruction its technology and know-how. The earn (profit) in 
forest companies is reduced for 40 %, the lost is bigger for ten times. The fact is that the loans in the state economy 
were increased faster than the productivity or added value. Similar situation was last time in year 2005. In forestry 
is this difference even bigger. 
The situation confirms the theory the white book of Chamber of commerce and industry of Slovenia that the lowest 
loans are to small for survival but to large considering of added values.
Key words: indicator, ration, added value, productivity, lost, earn.

1 J. S., univ. dipl. inž. gozd.; direktor Združenja za goz-
darstvo pri GZS

kar je za 5,7 % več kot  prejšnje leto. Evidentirani 
posek znaša 70 %  možnega poseka  glede na 
gozdnogospodarske načrte, kjer ni evidentiran 
nedovoljeni posek, ki ga je po nekaterih ocenah 
precej. Posek v državnih gozdovih je bil opravljen 
po načrtih, posek v zasebnih gozdovih pa je precej 
manjši od možnega.

Strokovna razprava
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Čeprav se je možni posek od leta 1994 povečal 
kar za 57 % in trenutno znaša 4.930.176 m3, neka-
teri gozdarski strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo 
mogoče in tudi potrebno več sekati v  državnem 
sektorju, zlasti v jelovo-bukovih gozdovih viso-
kega Krasa. Na omenjenem območju je drevje 
prestaro, velikih dimenzij in  po nekaterih ocenah 
se  že  manjša vrednostni prirastek. Na trgu jelova 
hlodovina dosega pomembno nižjo ceno kot 
hlodovina smreke, v naboru končnih proizvodov 
je njena uporabnost bistveno manjša.

Tako po nekaterih ocenah prihajamo v absur-
dno situacijo, da v zasebnem sektorju za milijon 
in več kubičnih metrov ne dosegamo  gozdno-
gospodarskih načrtov, v državnem sektorju pa so 
slednji omejitveni dejavnik. Res pa je, da se tudi 
v državnih gozdovih etati v povprečju večajo z 
vsako obnovo načrtov.

2 GLAVNI POUDARKI 
POSLOVANJA GOSPODARSKIH 
DRUžB V SLOVENIJI V LETU 2008

Svetovna finančna kriza je  zelo prizadela finančni 
in realni sektor tudi v Evropi. Slovenija je leta 2008 
dosegla 3,5-odstotno gospodarsko rast, za polovico 
nižjo kot  leta 2007. Leto 2008 je zaznamovala 
izjemno visoka rast cen na svetovnih trgih surovin 
(nafta, hrana, druge surovine), katerih cene so 
se na globalni ravni zvišale, tudi v Sloveniji. Po 
avgustu 2008, ko so se cene na svetovnih trgih 
surovin začele umirjati, se je inflacija  zmanjševala 
tudi v Sloveniji – v vsem letu je bila v povprečju 
5,7-odstotna, decembra pa na medletni ravni 
2,1-odstotna.

V slovenskem gospodarstvu imajo še vedno 
velik pomen gospodarske družbe, ki ustvarjajo 
večino BDP in DV (dodane vrednosti) sloven-
skega gospodarstva. Med njimi polovico čistih 
prihodkov ustvarijo velike družbe, je pa v zadnjih 
letih zaznati težnje povečevanja števila mikro- in 
majhnih podjetij ter tudi samostojnih podjetnikov 
posameznikov, kjer je zaposlenih vse več oseb. V 
slovenskem gospodarstvu imajo še vedno pomem-
ben delež predelovalne dejavnosti. 

Leta 2008 so gospodarske družbe ustvarile za 
10,3 odstotka več prihodkov1 in za 14 odstotkov 
več odhodkov kot leto prej, družbe iz predelo-

1  Ne vključujejo sprememb vrednosti zalog.

valnih dejavnosti pa za 3 odstotka več prihodkov 
in za 5,2 odstotka več odhodkov. Turbulentno 
okolje v mednarodnem okolju in v Sloveniji ter 
poglobitev finančne krize v drugi polovici leta 
2008 sta se odrazila na finančnem poslovanju 
družb. Če so družbe leta 2007 – delno kot odraz 
napihnjenega t. i. borznega balona – zabeležile 
velike rasti finančnih prihodkov, so leta 2008 
zaradi manjših prihodkov iz deležev (dividende, 
deleži v dobičku …) izkazale  manjše finančne 
prihodke (le za 2,7 %) in občutno večje finančne 
odhodke (za 107,4 %) zaradi oslabitev in odpisov 
finančnih naložb. Tako se je  družbam zaradi 
velikih padcev borznih indeksov precej poslabšal 
finančni položaj. Leto 2008 bo tako zaznamovano 
v luči borznega zloma. 

Položaj oz. poslovni izid 13.097 izvoznikov,2 
kjer je bilo leta  2008 70,8 odstotka vseh zaposlenih 
in ustvarjenih za 9,6 odstotka več čistih prihodkov 
na tujem trgu, se v zadnjih petih letih povečuje 
v povprečju za 15 odstotkov in je tudi leta 2008 
prispeval k pozitivnemu poslovanju gospodar-
stva. V Sloveniji je leta 2008 delež izvoza (blaga 
in storitev) v celotnih prihodkih družb znašal 
28,1 odstotka in v predelovalnih dejavnostih 
60,3 odstotka. Med izvoznimi družbami imajo 
velik pomen velika podjetja, saj ustvarjajo 2/3 
vseh prihodkov na tujih trgih, čeprav prihaja do 
izraza tudi vse več mikro- in majhnih podjetij, 
ki ustvarjajo prihodke tudi zunaj slovenskega 
prostora. V predelovalnih dejavnostih je bilo na 
tujih trgih 3.035 družb – izvoznikov. Med njimi so 
bile najbolj izvozno usmerjene družbe s področja 
proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov, 
proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic 
ter proizvajalci drugih vozil in plovil.

Lani je čisti dobiček izkazalo 34.339 družb, ki 
so skupaj ustvarile za 17,2 odstotka manj čistega 
dobička. Po rasti čistega dobička izstopajo gospo-
darske družbe iz javnega sektorja, med storitvenimi 
dejavnostmi pa M-Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti. Zaskrbljujoč je podatek, da je leta 2008  
kar 29,7 odstotka vseh družb oz. 15.421 družb izka-
zalo čisto izgubo, ki je bila glede na leto 2007 kar 
za 175 odstotkov večja. Družbe z izgubo so skupaj 
zaposlovale 90.901 delavcev ali 17,8 odstotka vseh 

2  Izvoznik – če je  leta 2008 zabeležil čisti prihodek od 
prodaje na tujem trgu.
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zaposlenih. Največ družb z izgubo je bilo zabele-
ženih v trgovinskih dejavnostih (4.002 družb), 
največji delež (36,8%) čiste izgube pa so ustvarile 
finančne in zavarovalniške dejavnosti. Poslovni 
izid, izražen kot neto čisti dobiček gospodarskih 
družb, je bil leta 2008 že v senci finančne krize, saj 
ga  je bilo evidentiranega za 51,8 odstotka manj 
glede na leto 2007. Poslovni izid predelovalnih 
dejavnosti pa je bil v povprečju še slabši. 

Dodana vrednost na zaposlenega, kot eno 
izmed priporočenih meril produktivnosti dela, je 
bila v Sloveniji  leta 2008 nominalno za 3,8 odstotka 

večja kot leto prej, realno pa za 1,8 odstotka manjša. 
V povprečju je bilo na zaposlenega ustvarjenih 
35.279 evrov dodane vrednosti. V predelovalnih 
dejavnostih je ta kazalnik znašal 32.003 evrov in 
se je nominalno povečal za 1,5 odstotka, realno 
pa  štiri odstotke manj glede na leto 2007. V 
primerjavi z državami članicami Evropske unije 
(razpoložljivi podatki za leto 2006) se slovenske 
družbe v predelovalnih dejavnostih po višini 
dodane vrednosti na zaposlenega uvrščajo rela-
tivno nizko, saj le osem  držav EU zaostaja za nami. 
Za slovensko konkurenčnost tudi ni spodbuden 

Kazalniki število Indeks 08/07
Povprečno število zaposlenih po delovnih urah 510.754 103,9

Kazalniki Vrednost v mio 
EUR Indeks 08/07

Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 84.861 110,3
Čisti prihodki od prodaje 80.239 110,6
Čisti prih. od prodaje na domačem trgu 56.374 111,0
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 23.864 109,6
Finančni prihodki 2.573 102,7
Odhodki 83.248 114,0
Poslovni odhodki 79.153 111,5
Stroški blaga, materiala in storitev 63.642 111,8
Stroški dela 10.918 109,9
Stroški plač 7.910 111,7
Finančni odhodki 3.915 207,4
Čisti dobiček 3.360 82,8
Čista izguba 1.704 275,1
Dodana vrednost (DV) 18.019 107,9
Kazalniki Vrednost v EUR Indeks 08/07
DV na zaposlenega v EUR (dodana vred./povprečno število za-
poslenih) 35.279 103,8

Stroški dela na zaposlenega v EUR (str. dela/povprečno število 
zaposlenih) 21.374 105,8

Plače na zaposlenega v EUR (stroški plač/povprečno število za-
poslenih) 15.486 107,5

Kazalniki Delež v % Indeks 08/07
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) 13,1 % 96,4
Dejanska davčna stopnja dobička (davek/celotni dobiček) 18,3 % 98,0
Delež stroškov dela v dodani vrednosti (stroški dela/dodana vre-
dnost) 60,6 % 101,8

Kazalniki Koeficient Indeks 08/07
Celotna gospodarnost (prihodki/odhodki)  1,019 96,8
Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček/kapital) – ROE  0,046 46,5
Dobičkonosnost  sredstev (neto dobiček/sredstva) – ROA  0,016 43,6

Preglednica 1: Glavni kazalniki poslovanja vseh gospodarskih družb v Sloveniji  leta 2008
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podatek, da je manj kot 30 tisoč evrov dodane 
vrednosti na zaposlenega ustvarila kar polovica 
vseh gospodarskih družb v Sloveniji.  Le-te so 
zaposlovale 60 odstotkov vseh zaposlenih (306.440 
oseb) in hkrati izkazale za 630 milijonov evrov 
čiste izgube. Kaj to pomeni za slovenski razvoj? 
Nakazuje pomembnost izdelkov in storitev z 
visoko dodano vrednostjo in vlaganj v raziskave 
in razvoj, kar bi lahko neposredno prineslo dol-
goročne koristi in povečalo produktivnost naših 
podjetij in slovenskega gospodarstva v celoti. Le 
podjetja z bistveno višjo dodano vrednostjo na 
zaposlenega se bodo lahko dolgoročno obdržala 
na konkurenčnih trgih.

Nevarnost za konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva je, da  kaže, da tudi rast  plač 
prehiteva rast  produktivnosti, ki so jo družbe 
v povprečju zabeležile za leto 2008. Nazadnje 
je rast plač prehitela rast produktivnosti leta 
2005. V  gospodarskih družbah  je bila rast plač 
na zaposlenega nominalno 7,5-odstotna in 
realno 1,7-odstotna. Razlika med nominalnima 
stopnjama rasti (DV in plače na zaposlenega) 
pokaže, da je  leta 2008 rast produktivnosti zao-
stajala za rastjo plač kar za 3,7 odstotne točke, 
kar  pa je že zaskrbljujoče za položaj podjetij in 
dolgoročno konkurenčnost našega gospodarstva. 
V predelovalnih dejavnostih je bila razlika med 
nominalnima stopnjama rasti še nekoliko višja 
– za 6,5 odstotne točke. 

V slovenskem prostoru še vedno več kot dobro 
polovico ustvarjene dodane vrednosti obreme-
nimo s stroški dela. Leta  2008 so družbe za 
stroške dela namenile 60,6 odstotka ustvarjene 
dodane vrednosti, predelovalne dejavnosti pa še 
nekaj več – 62,9 odstotka.  

Ko je bila nominalna davčna stopnja3 za leto 
2008 22-odstotna, je bila efektivna oz. dejan-
ska davčna stopnja4 za gospodarske družbe 

3  Nominalna stopnja davka je bila za leto 2006 25 %, za l. 
2007 23 %, za l. 2008 pa 22 %.
4 Zaradi davčnih olajšav in morebitnih negativnih davkov 
(npr. subvencij) ter načina izračuna davčnega izkaza se nomi-
nalna stopnja davka na dobiček (22 % za leto 2008) razlikuje 
od dejanske oz. efektivne davčne stopnje. Efektivna davčna 
stopnja se zaradi navedenih dejavnikov lahko  zelo razlikuje 
od dejanske v posameznih podjetjih, ki je praviloma nižja 
od nominalne. Dejanska davčna stopnja dobička pokaže, 
kakšna je bila obremenjenost podjetja z davkom od dobička 
v prejšnjem letu.

18,3-odstotna, za predelovalne dejavnosti pa 
20-odstotna.

Izračuni kazalnikov poslovanja ob  manjši 
konjunkturi že odražajo tudi poslabšanje nekaterih 
finančnih kazalnikov. Ob še izkazanih rasteh kazal-
nikov produktivnosti in dohodkovnosti družb 
leta 2008 (stroški dela, plače, dodana vrednost 
na zaposlenega) so se že precej poslabšali čisti 
poslovni izid in kazalniki financiranja (finančna 
neodvisnost, kratkoročni koeficient, koeficient 
zadolženosti), gospodarnosti, donosnosti (dobič-
konosnost prodaje, kapitala, sredstev).

Vir: KAPOS GZS 2008, glede na podatke AJPES – 
podatkovna baza letnih poročil.

3 POSLOVANJE GOZDARSKIH 
DRUžB V LETU 2008

V Sloveniji imajo med  gozdarskimi družbami še 
vedno pretežni tržni delež koncesionarji. Slednji 
prednjačijo po realiziranem  prihodku pa tudi 
po številu zaposlenih. Nekaj koncesionarjev se 
ukvarja tudi s primarno predelavo lesa, energetiko 
in drugimi dejavnostmi. Ker imajo vsi koncesio-
narji gozdarstvo še vedno registrirano kot glavno 
dejavnost, je podoba na nivoju države nekoliko 
zamegljena. Z drugimi besedami to pomeni, da 
je realizacija prihodkov iz naslova gozdarstva kar 
precej  manjša, kot jo prikazuje statistika. Na hitro 
lahko ocenimo, da je vsaj tretjina vseh prihodkov 
iz naslova drugih dejavnosti. Razlogi, da so se 
določena podjetja usmerila v druge dejavnosti, 
so različni.

Nekateri so se s primarno predelavo začeli 
ukvarjati, da bi zaščitili svoje terjatve do lesne 
industrije, ki ni bila več sposobna plačevati svojih 
obveznosti do dobaviteljev. Drugi so v različnih 
dejavnostih videli večjo možnost rasti, ki je v 
gozdarstvu majhna tudi zaradi omejenega suro-
vinskega trga, velike razdrobljenosti posesti in 
nizko realiziranih etatov v zasebnem sektorju, ki 
je prevladujoč. Nekatere od družb so že kapitalsko 
povezane med seboj. Kako bo potekal razvoj takih 
največjih gozdarskih družb, je trenutno še težko 
predvideti, saj je to odvisno od vrste dejavnikov. 
Prav gotovo pa so to družbe, ki bodo tudi v  pri-
hodnje ključni igralci na majhnem in relativno 
zaprtem slovenskem gozdarskem tržišču.

Sterle, J.: Poslovanje gozdarskih družb v letu 2008
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Preglednica 2: Glavni kazalniki poslovanja gozdarskih družb v Sloveniji  leta 2008

KAZALNIKI
Januar–  

december 2008 
(v EUR)

Indeks
08/07

1 Prihodki (ne vključujejo sprememb 
vrednosti zalog)

110+123+124+ 
125+153+178

158.657.546 104,8

1.1 Kosmati donos od poslovanja 126 156.677.603 107,3
1.1.1 Čisti prihodki od prodaje 110 152.333.193 108,8
1.1.11 Čisti prih. od prodaje na domačem 

trgu
111 101.685.523 108,4

1.1.1.2 Čisti prihodki od prodaje na tujem 
trgu

115+118 50.647.670 109,8

1.2 Finančni prihodki 153 1.881.204 22,8
1.2.1 Finančni prihodki iz  deležev 155 955.047 13,3
1.2.2 Finančni prih. iz danih posojil in po-

slovnih terjatev
160+163 926.157 89,7

1.3 Drugi prihodki 178 882.745 105,8

2 Odhodki 127+166+181 154.790.243 108,4
2.1 Poslovni odhodki 127 151.914.607 109,9
2.1.1 Stroški blaga, materiala in storitev 128 103.007.144 111,7
2.1.2 Stroški dela 139 37.397.872 107,7
2.1.2.1 Stroški plač 140 26.465.197 108,5
2.1.3 Odpisi vrednosti 144 9.754.898 110,1
2.1.3.1 Amortizacija 145 9.178.959 113,3
2.2 Finančni odhodki 166 2.100.128 55,1
2.2.1 Finančni odhodki za obresti 167 1.427.346 147,9
2.3 Drugi odhodki 181 775.508 108,5

3 Celotni dobiček 182 7.585.547 60,3
3.1 Dobiček pred davki in obrestmi 

(EBIT)
186+184+185+167 8.993.840 66,3

3.2 Dobiček pred davki, obrestmi in amor-
tizacijo (EBDIT)

186+184+185+167+145 18.172.799 83,9

3.3 Davek iz dobička 184 1.382.586 44,9
3.3.1. Odloženi davki 185 -11.399 34,0
3.4 Čisti dobiček 186 6.195.307 64,9

4 Celotna izguba 183 2.934.238 983,3
4.1 Čista izguba 187 2.915.185 950,9

5 Sredstva 001 141.737.284 107,7
5.1 Dolgoročna sredstva 002 76.676.234 101,2

Skupaj Velike Srednje Majhne Mikro

02 - Gozdarstvo 
   

 Št. družb 70 6 2 6 56
Prihodki (v EUR) 158.657.546 94.408.495 25.800.196 18.821.014 19.627.841

Zaposleni 1.609 777 298 270 264
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5.1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in 
dolgoročne AČR

003 1.834.153 98,5

5.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 010 61.079.637 106,4
5.1.3. Naložbene nepremičnine 018 1.396.502 98,2
5.1.4. Dolgoročne finančne naložbe 019 11.564.721 83,7
5.2 Kratkoročna sredstva 032 63.614.319 114,7
5.2.1 Zaloge 034 12.122.177 106,8

6 Obveznosti do virov sredstev 055 141.737.284 107,7
6.1 Kapital 056 80.195.843 100,0
6.2 Dolgoročne obveznosti 075 11.299.906 116,9
6.3 Kratkoročne obveznosti 085 45.989.718 119,7

7 Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo 
št.)

188 1.609 100,7

 
8 Dodana vrednost (DV) 126–128–148 51.915.766 101,1

9I) Neto čisti dobiček/ izguba 186–187 3.280.122 35,5

Koeficient 
oz.vrednost v 

EUR

Indeks 
08/07

KAZ 1 A) Finančna neodvisnost (kapital/sred-
stva) 056/001 0,566 92,9

KAZ 2 A) Kratkoročni koeficient(kratkoročna 
sredstva / kratkoroč. obveznosti) 032/085 1,383 95,8

KAZ 3
Razmerje kratkoročnih poslovnih ter-
jatev in obveznosti (kratkor. poslovne 
terjatve/kratkor. posl. obveznosti) 

048/093 2,076 94,5

KAZ 4 A) Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in 
krat. finančne naložbe/sredstva) (019+040)/001 0,178 96,6

KAZ 5 A) Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. 
osn. sred./sredstva) 010/001 0,431 98,8

KAZ 6 A) Delež zalog v sredstvih (zaloge/sred-
stva) 034/001 0,086 99,2

KAZ 7 E)
Koeficient zadolženosti (finančne in 
poslovne obveznosti/obveznosti do 
virov sred.)

(075+085)/055 0,404 110,7

KAZ 8 E) Delež neto dolga(neto dolg/obveznosti 
do virov sredstev)

((075+085)–(027+ 
048)–019–040–

052)/055
-0,046 55,3

KAZ 9 Celotna gospodarnost (prihodki/od-
hodki) 

(110+123+124+ 
125+153+178)/(127+ 

166+181)
1,025 96,7

KAZ 10  
D)

Dobičkonosnost prodaje(dobiček iz 
poslovanja/čisti prihodki iz prodaje) 
– PM

151/110 0,044 74,3

KAZ 11 

D)
Dobičkonosnost kapitala – ROE (neto 
dobiček/kapital) (186–187)/056 0,041 35,5
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3.1  število družb in zaposleni

V Sloveniji je leta 2008  poslovalo 70 gozdarskih 
družb, od tega šest velikih, dve srednje veliki, 
šest  majhnih in 56 mikrodružb. Skupaj so 
zaposlovale v povprečju 1.609 delavcev, od tega 
velike in srednje 67 %, preostanek pa majhne in 
mikrodružbe. Ob tem velja podobna ugotovitev 
kot za celotno slovensko gospodarstvo, in sicer, 
da velike družbe še  vedno zaposlujejo največ 
delavcev. Za Slovenijo velja, da omenjene družbe 
zaposlujejo 42 % zaposlenih, v gozdarstvu pa je 
ta odstotek še večji, saj dosega kar 48 % vseh 
zaposlenih v panogi.

3.2  Prihodki
Leta 2008 so se prihodki nominalno povečali 
za nekaj manj kot 5 %. Poslovni prihodki so se 

KAZ 12 

D)
Dobičkonosnost  sredstev – ROA (neto 
dobiček/sredstva) (186–187)/001 0,023 33,0

KAZ 13 Prihodki na zaposlenega v EUR (pri-
hodki/povp. št. zap.) 

(110+123+124+125+ 
153+178)/188 98.597 104,1

KAZ 14 E) Stroški dela na zaposlenega v EUR (str. 
dela/povpr. število zaposlenih) 139/188 23.241 106,9

KAZ 15 Plače na zaposlenega v EUR (stroški 
plač/povpr. število zaposlenih) 140/188 16.447 107,7

KAZ 16 Čisti dobiček na zaposlenega v EUR (či-
sti dobiček/povpr. število zaposlenih) 186/188 3.850 64,4

KAZ 17 E) Čista izguba na zaposlenega v EUR (čista 
izguba/povpr. število zaposlenih) 187/188 1.812 944,3

KAZ 18 F) DV na zaposlenega v EUR (dodana 
vred./povp. število zaposlenih) (126-128-148)/188 32.263 100,4

KAZ 19 Dolgoročna  sredstva na zap. v EUR 
(dolgoročna sredstva/povp. št. zap.) 002/188 47.650 100,5

KAZ 20 Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. 
iz prodaje na tuj. trgih /prihodki)

(115+118)/110+123+ 
124+125+153+178) 0,319 104,7

KAZ 21
Delež denarnega toka iz poslovanja v 
prihodkih (amort. in dobiček, zmanjšan 
za izg./prihodki)

(145+186–187)/
(126+153+178) 0,078 69,8

KAZ 22 Delež amortizacije (amortizacija/ od-
hodki) 145/(127+166+181) 0,059 104,5

KAZ 23 E) Delež stroškov dela (stroški dela/od-
hodki) 139/(127+166+181) 0,242 99,3

KAZ 24 Dejanska davčna stopnja dobička (da-
vek/celotni dobiček) 184/182 0,182 74,5

KAZ 25 E) Delež stroškov dela v dodani vrednosti 
(stroški dela/dodana vrednost) 139/(126–128–148) 0,720 106,5

nominalno povečali za 8,8 %. Večina prodaje je 
bila realizirana na domačem trgu (66 %), dobra 
tretjina pa na zunanjih trgih. Opazen je izrazit 
padec finančnih prihodkov, in sicer kar za okroglih 
77 %. Na območju celotnega gospodarstva Slove-
nije je bila zabeležena nominalna rast finančnih 
prihodkov na nivoju 2,7 %.

3.3  Odhodki

Leta 2008 so se odhodki povečali za 8,4 %. V 
odhodkih so imeli največji delež poslovni odhodki, 
in sicer kar 98 %, kar je nekaj več kot velja za 
povprečje celotne države (95,1 %). Stroški blaga 
materiala in storitev so se  povečali za 11,7 %, 
stroški dela za 7,7 % in stroški plač za 8,5 %.

Ob 5,7 %-odstotni povprečni letni inflaciji 
in 2,1-% inflaciji na medletni ravni (december 
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07–december 08) je rast vseh stroškov ne le 
nominalna, temveč tudi realna.

3.4  Poslovni izid

Leta 2008 je panoga kot celota pridelala  6.195.307  
evrov čistega dobička. Praktično vse velike  in 
srednje družbe (razen ene) so izkazale večje ali 
manjše dobičke. Dobiček pred davki (EBIT) je 
znašal  8.993.840 evrov. Naslednja kategorija, to 
je dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo 
(EBDIT), je  bila 18.172.799 evrov.

V primerjavi z letom 2007 je bil čisti dobiček 
manjši za skoraj 40 %, kar je bistveno večji padec,  
kot je povprečje države (17 %). Izguba je večja skoraj 
za 10-krat, večinoma pa izhaja iz velike družbe, 
ki večji del svojih prihodkov pridobi iz drugih 
dejavnosti, zlasti  iz lesne industrije, kar nakazuje 
izredno težavno situacijo lesarstva v Sloveniji.

3.5  Izbrani kazalniki poslovanja 
gozdarskih družb v letu 2008

Uspešnost poslovanja posamezne družbe, dejav-
nosti, regije poleg ustvarjenega dobička kaže 
še vrsta finančnih kazalnikov, ki dopolnjujejo 
in kakovostno izboljšujejo povednost samega 
poslovnega izida, torej dobička ali izgube. Med 
njimi je gotovo vodilni kazalnik dodana vrednost, 
ki kaže, koliko vrednosti je posamezna družba, 
dejavnost ali regija v določenem obdobju »dodala« 
s svojo dejavnostjo.

V gozdarstvu so leta 2008 vse gozdarske družbe 
ustvarile 51.915.766  evrov dodane vrednosti, kar 
je nominalno 1,1 %, več, realno pa 4,6 % manj 
kot  leta 2007.

3.6  Produktivnost in stroški dela  v 
gozdarstvu

Letna poročila o poslovanju gospodarskih družb 
omogočajo tudi razmeroma podrobno analizo 
poslovanja  glede stroškov dela ter enega od 
morebitnih izračunov za ugotavljanje gibanja 
produktivnosti dela.

Leta 2008 se je produktivnost dela v gozdarstvu, 
izračunana kot dodana vrednost na zaposlenega 
(znašala je 32.263 evrov), nominalno povečala 
za 0,4 odstotka, realno pa znižala za več kot 5 
odstotkov. Rast plač na zaposlenega je bila nomi-

nalno 7,7-odstotna in realno 2-odstotna. Po tem 
izračunu razlika med nominalnima stopnjama 
rasti pokaže, da je  leta 2008 rast produktivnosti 
zaostajala za rastjo plač kar za 7,3 (3,7 na nivoju 
države) odstotne točke, kar pomeni nevarnost za 
konkurenčnost slovenskega gozdarstva.

V gozdarstvu so leta 2008 delodajalci v povpre-
čju na zaposlenega namenili za stroške dela 23.241  
evrov, kar je za 6,9 odstotka več kot leta 2007.

Po izračunih iz letnih poročil gozdarskih družb 
je leta 2008 delež stroškov dela v vseh odhodkih 
znašal 24 odstotkov, kar je še enkrat več kot 
povprečje države in kaže na delovno intenzivnost 
panoge. Iz istega razloga je razmeroma velik tudi 
delež obremenjenosti dodane vrednosti s plačno 
maso (50 %).

3.7  Kazalniki uspešnosti poslovanja 
gozdarstva

Koeficient finančne (ne)odvisnosti ali pov-
prečni koeficient kapitalske pokritosti sredstev 
gozdarskih družb je bil 0,566. V primerjavi z 
letom prej se je finančna neodvisnost družb 
poslabšala za 7 odstotkov. Podjetja s stabilnim, 
dobro predvidljivim poslovanjem lahko varneje 
uporabljajo več dolžniških virov kot podjetja, 
ki poslujejo z veliko negotovostjo, hitrimi spre-
membami pri proizvodih ter velikim deležem 
neopredmetenih sredstev, ki povečujejo njihovo 
poslovno tveganje.

Leta 2008 je povprečni kratkoročni koeficient 
(kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti) 
gozdarske dejavnosti znašal 1,38, kar je manj od 
teoretično »sprejemljive« vrednosti (okoli 2,000). V 
primerjavi z letom prej se je kratkoročni koeficient 
gospodarskih družb poslabšal za 4 odstotke.

Lani so gospodarske družbe v gozdarski dejav-
nosti v povprečju dosegle koeficient zadolženosti 
0,40, kar pomeni, da so 40  odstotkov sredstev 
financirale z dolgovi. V povprečju je bilo v goz-
darstvu dolžniško financiranje sredstev  manjše 
od povprečja vseh gospodarskih družb v Sloveniji. 
V primerjavi z letom prej se je poslabšal koefici-
ent zadolženosti gozdarskih  družb, saj je bil ta 
koeficient za 10,7 odstotka višji. 

Celotna gospodarnost – povprečna vrednost 
koeficienta 1,025 v gozdarstvu pokaže, da so bili  
leta 2008 prihodki večji od odhodkov, vendar pa 
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se je ta koeficient glede na leto 2007 poslabšal za 
3,3 odstotka.

Dobičkonosnost prodaje – PM: Leta 2008 so 
gospodarske družbe v gozdarstvu v povprečju 
na enoto prihodka od prodaje ustvarile 0,044 
enote dobička, kar je za 25,7 odstotka slabše kot 
leta 2007.

Leta 2008 je bila povprečna dobičkonosnost 
kapitala – ROE gozdarstva 0,01, kar pomeni, da 
je bilo na enoto kapitala ustvarjenega za 0,041 
enote dobička. V primerjavi z letom prej je to kar 
za 64,5 odstotka manj.

Leta 2008 je bila povprečna dobičkonosnost 
sredstev – ROA v gozdarstvu 0,023 in se je v 
primerjavi z letom 2007 poslabšala kar za 67 
odstotkov. Na enoto kapitala je bilo tako ustvar-
jenega za 0,023 enote dobička.

4  STANJE 
LESNOPREDELOVALNEGA 
SEKTORJA V LETU 2008

Podatki že več let kažejo slabo konkurenčnost 
slovenske lesnopredelovalne panoge, a je konjunk-
tura zadnjih let ublažila negativne učinke. 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 bilo že veliko napisano in realnost 
jih (žal) potrjuje. Dejstvo je, da sta torej več kot 
60 % apreciacija tolarja in previsoka obdavčitev 
plač iz panoge izvlekli preveč akumulacije. Na 
tak način je panoga s tem financirala javni sektor 
(pokojnine itn.) 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 
proizvodnje  ali celo propad panoge.

Za leto 2008 je zaključne račune oddalo 867 
lesnopredelovalnih družb (C16 + 31), v katerih 
je bilo 16.997 zaposlenih (leta 2007 jih je bilo 
19.009). V strukturi se je leta 2008 v primerjavi 
z letom 2007  delež družb C16 + 31 po številu  
zmanjšal za 0,1 odstotno točko. Delež zaposlenih 
v takih družbah  pa se je glede na leto poprej v 
strukturi zmanjšal za 0,5 odstotne točke (leta 2007 
je za C16 + 31 znašal delež 3,8 %).

Prihodki v lesnopredelovalni panogi so znašali 
1.191 mio evrov, odhodki pa 1.209 mio evrov, kar 
je ustvarilo 28,1 mio  evrov čiste izgube in 21,3 
mio  evrov čistega dobička. To  pomeni negativen 
rezultat iz poslovanja v višini 6,8 mio  evrov neto 
čistega dobička/izgube oz. za 3,9 krat manj kot 
leta 2007 (26,7 mio evrov).

čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 
so se v dejavnosti  obdelave in predelave lesa 
povečali za 10,9 %, v proizvodnji pohištva pa 
glede na prejšnje leto za 0,2 %. čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu so se v obdelavi in predelavi 
lesa povečali za 1,3 %, v proizvodnji pohištva pa 
zmanjšali za 10,3 %. V celoti so se čisti prihodki 
iz prodaje lesnopredelovalne panoge povečali za 
0,8 % glede na prejšnje leto.

Na splošno je področje obdelave in predelave 
lesa utrpelo večji padec dobičkov od proizvodnje 
pohištva, predvsem zaradi poslovnega rezultata 
v podpodročju 16.230, stavbno mizarstvo in 
tesarstvo. Gledano absolutno pa je proizvodnja 
pohištva prispevala kar 60 % celotne neto izgube. 
Lahko zaključimo, da so poslovni rezultati glede 
na prejšnje leto veliko slabši, kar je odraz sve-
tovne gospodarske krize, začete v drugi polovici 
leta 2008.

Primarni del (obdelava in predelava lesa) je 
zaključil poslovno leto z neto čisto izgubo v višini 
2,7 mio evrov, lani pa z neto čistim dobičkom v 
višini 20,7 mio evrov. Proizvodnja pohištva je 
poslovno leto 2008 zaključila z neto čisto izgubo 
v višini 4,1 mio evrov (leto prej pa z neto čistim 
dobičkom 6,1 mio evrov).

Leta 2008 sta zabeležili neto čisti dobiček v 
lesnopredelovalni panogi le podpodročji 16.230, 
stavbno mizarstvo in tesarstvo, v višini 3,5 mio 
evrov, ter 31.010, proizv. dr. poh. za posl. in prod. 
Prostore, v višini 2,7 mio evrov. Največjo neto 
čisto izgubo sta beležili podpodročji 16.290, 
proiz. drugih izd. iz lesa, plute, slame, v višini 
4.1 mio evrov in 31.020, proizv. kuhinjskega 
pohištva, v višini 3,8 mio evrov.
Izračunani indeks dodane vrednosti se je v 
področju C16, obdelava in predelava lesa, leta 
2008 glede na leto 2007 znižal na  91,5, v C31, 
proizvodnja pohištva, pa indeksno za 98,8. Leta  
2008 je dodana vrednost na zaposlenega v 
povprečju znašala v C16, obdelavi in predelavi 
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lesa, 21.928 evrov (leta 2007 22.570 evrov). V 
C31, proizvodnja pohištva, pa je leta 2008 znašala 
20.065 evrov (leta 2007 18.863 evrov). V lesnopre-
delovalni panogi kot celoti pa je leta 2008 dodana 
vrednost na zaposlenega znašala 21.000 evrov. V 
lesnopredelovalni panogi se je leta 2008 glede na 
leto 2007  zmanjšala zaposlenost za 10,6 %. V 
C16 se je zaposlenost zmanjšala za 4,9 %, v C31 
pa celo za 15,6 %!

Leta 2008 je vrednost izvoza za C16 + 31 
znašala 577 mio evrov, uvoza pa 240 mio evrov. 
Glavni izvozni/uvozni trgi ostajajo Italija, Nemčija, 
Hrvaška in Avstrija. Beležimo zmanjšane vrednosti 
izvoza (za 12,6 %) in uvoza (za 18,8 %). Glede na 
prejšnje leto je  razvidno, da se je leta 2008 izvoz 
v absolutni vrednosti bolj zmanjšal kot uvoz, kar 
pomeni, da se je zmanjšal presežek (suficit) panoge 
v blagovni menjavi glede na prejšnje leto.

5 METODOLOšKA POJASNILA

Na Gospodarski zbornici Slovenije za pripravo 
usmeritvenih podlag že vrsto let spremljamo 
finančni vidik poslovanja slovenskega gospodar-
stva, izkazan v nekonsolidiranih in nerevidiranih 
bilančnih izkazih, ki jih poslovni subjekti  vsako 
leto oddajo AJPES-u – Agenciji za javnopravne 
storitve. S projektom KAPOS GZS vsako leto 
pripravimo nabor 42 osnovnih oz. sestavljenih 
kazalnikov in 25 izračunanih kazalnikov že od 
leta 1998  v skladu in z upoštevanjem  sprememb 
SRS. 

Pri sestavljanju letnega poročila morajo podjetja 
upoštevati določila  ZGD –- Zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 68/08) na 
predpisanih poenotenih obrazcih (Ur. l. RS, št. 
7/08, 8/09). Podrobnejša pravila o računovo-
denju in sestavljanju letnega poročila vsebujejo 
Slovenski računovodski standardi – SRS 2006 
(Ur. l. RS, št. 118/05).

Leta 2008 so bile družbe razvrščene po dejav-
nostih v skladu z novo Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti SKD 2008 (Ur. l. RS, 
69/07, 17/08). Ta je v skladu z novo Uredbo začela 
veljati 1. januarja 2008 in v celoti povzema evropsko 
klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2.
– Poslovni subjekti so bili za to leto razvrščeni 

po novih merilih za razvrstitev družb po 

velikosti, in sicer: (ZGD - 1. 55. člen,  Ur. l. 
RS, 42/06, 68/08):

– mikrodružba izpolnjuje dve od naslednjih 
meril: povprečno število zaposlenih ne presega 
10. Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 
mio evrov. Ob koncu leta vrednost aktive ne 
presega 2 mio evrov, 

– majhna družba izpolnjuje dve od naslednjih 
meril: povprečno število zaposlenih ne presega 
50. Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7,3 
mio evrov. Ob koncu leta vrednost aktive ne 
presega 3,65 mio evrov,

– srednja družba izpolnjuje dve od naslednjih 
meril: povprečno število zaposlenih ne presega 
250. Čisti prihodki od prodaje ne presegajo 
29,2 mio evrov. Ob koncu leta vrednost aktive 
ne presega 14,6 mio evrov,

– velika družba ni niti mikro- niti majhna niti 
srednja družba. V vsakem primeru so velike 
družbe tiste, ki  morajo pripraviti konsolidirano 
letno poročilo, ter banke in zavarovalnice. 
Slednje niso vključene. 
Glede na letna poročila sta mogoči kakovostna in 

količinska primerjava ter uporabna analitika poslo-
vanja vseh družb v obliki izbora najpomembnejših 
izračunanih kazalnikov in kazalnikov na agregatnih 
ravneh: 
– po področjih in podpodročjih dejavnostih 

SKD, 
– regijah ter regijskih gospodarskih zbornicah,
– po organizacijski obliki, 
– po velikosti, 
– zborničnih združenjih,
– za raven vseh družb skupaj itn.

Tako so v obdelavo KAPOS GZS zajeti vsi 
gospodarski subjekti, ki so oddali letno poročilo, 
kar zagotavlja nedvoumne in celovite zbirne 
podatke na ravni vseh agregacij ter dejstvo, da  
sta celotna baza in analiza za vse subjekte urejeni 
metodološko in izvedbeno skrajno korektno in 
natančno. Za potrebe t. i. analiz benchmarking 
je tako omogočena in smiselna  primerjava z 
najboljšo vrednostjo posameznega kazalnika v 
določeni agregaciji.

Zadruge, banke, zavarovalnice, družbe za upra-
vljanje in nekatere druge finančne in investicijske 
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družbe, ki ne poslujejo po kontnem načrtu za 
družbe, ne predlagajo podatkov iz letnih poročil za 
državno statistiko, ker zanje ni primerna predpisana 
vsebina podatkov iz letnih poročil na poenotenih 
obrazcih. Prav tako ni podatkov o družbah, ki so 
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

Izračuni za samostojne podjetnike posameznike 
zaradi nekaterih metodoloških razlik, zlasti v 
primeru majhnih s. p., niso povsem primerljivi 
z letnim poročilom družb in jih v tej analizi 
navajamo le v manjšem obsegu. 

Uspešnost poslovanja posamezne družbe, 
dejavnosti, regije poleg ustvarjenega dobička kaže 
še vrsta finančnih kazalnikov, ki dopolnjujejo 
in  kakovostno izboljšujejo povednost samega 
poslovnega izida, torej dobička ali izgube. Med 
njimi je gotovo vodilni kazalnik dodana vrednost, 
ki kaže, koliko vrednosti je posamezna družba, 
dejavnost ali regija v določenem obdobju »dodala« 
s svojo dejavnostjo. 

Z letom 2006 se s spremembo SRS 2006 – 
Slovenskih računovodskih standardov (UR. l., št. 
118/05) za izračun dodane vrednosti uporabljajo 
nove pozicije AOP statističnega izkaza poslovnega 
izida gospodarskih družb.

Dodano vrednost družb izračunamo na nasle-
dnji način:

SESTAVA DODANE VREDNOSTI DRUžB

+ Čisti prihodki od prodaje +AOP 110

+ Usredstveni lastni proizvodi 
in storitve +AOP 123

+ Subvencije, dotacije, regresi +AOP 124
+ Drugi poslovni prihodki +AOP 125

+/– Sprememba zalog +(AOP 121 – 
AOP 122)

– Stroški blaga, materiala in 
storitev  – AOP 128

– Drugi poslovni odhodki  – AOP 148
= Bruto dodana vrednost

V tem izračunu gre za bruto dodano vrednost, 
po katerem se od bruto donosa (seštevka prihod-
kov in spremembe zalog dokončanih proizvodov) 
odšteje stroške materiala, blaga in storitev ter druge 
poslovne odhodke, ne pa tudi odpisov vrednosti 
(amortizacije in prevredotovalnih odhodkov). Iz 
ustvarjene dodane vrednosti mora posamezna 

družba poleg odpisov vrednosti poravnati še 
stroške dela in davek od dohodka. Da bi lahko 
ugotovila svoj poslovni izid, mora upoštevati še 
neto finančne in druge prihodke/odhodke.

DELITEV DODANE VREDNOSTI

Bruto dodana vrednost
– Odpisi vrednosti – AOP 144
– Stroški dela – AOP 139

+/– Finančni prihodki/od-
hodki

+(AOP 153 – AOP 
166)

+/– Drugi prihodki/od-
hodki

+ (AOP 178 – 
AOP 181)

– Davek iz dobička – AOP 184
+/– Odloženi davki +/– AOP 185

= Neto čisti dobiček 
  
Način izračuna dodane vrednosti v projektu 

KAPOS GZS je usklajen s Statističnim uradom 
Republike Slovenije in z Agencijo za javnopravne 
storitve in evidence. Tako izračunana dodana 
vrednost pa ne more biti enaka dodani vrednosti 
za raven Slovenije, kot jo glede na  nacionalne 
račune izračuna Statistični urad, ki dodatno 
upošteva še dodano vrednost sektorjev države 
in gospodinjstev.

5.1  Razlaga izbranih finančnih 
kazalnikov in kazalnikov GZS 

Zaposleni (K 7): Število delovnih ur v koledarskem 
(obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili 
plačo in nadomestilo plače/(deljeno) s številom 
možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) 
leto. Število se razlikuje od podatkov mesečne 
raziskave Statističnega urada zaradi različnega 
zajema in metodologije. Majhni samostojni pod-
jetniki posamezniki kot nosilci dejavnosti niso 
vključeni v število zaposlenih.

Dodana vrednost (K 8): Z dodano vredno-
stjo merimo ustvarjeno vrednost v obdobju. To 
pomeni, da od donosa (proizvedenih proizvodov 
oziroma storitev) odštejemo vložke iz drugih 
poslovnih sistemov (material, blago itn.). V 
pričujočem izračunu  je bruto dodana vrednost, 
po katerem se od kosmatega donosa (seštevka 
prihodkov in spremembe zalog dokončanih 
proizvodov) odšteje stroške blaga, materiala in 
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storitev ter druge poslovne odhodke (ne pa tudi 
amortizacije).

Neto čisti dobiček (K 9): Neto čisti dobiček 
je razlika med ustvarjenim čistim dobičkom in 
čisto izgubo v posamezni dejavnosti.

Dobiček pred davki, obrestmi in amorti-
zacijo  – EBDIT (K 3.2): Dobiček pred davki, 
obrestmi in amortizacijo je vrsta poslovnega 
izida, ki se v analizah pogosto uporablja za pri-
merjavo uspešnosti med podjetji z različnimi 
načini financiranja (ter iz tega izhajajočimi 
različnimi zneski obresti), različnimi načini 
amortiziranja sredstev ter različnim davčnim 
bremenom (pogosto tudi kot posledica različnega 
načina financiranja in amortiziranja). Amor-
tizacijo se izloča zaradi subjektivnega vpliva 
poslovodstva na ta parameter. Tako izračunan 
kazalec se mnogokrat uporablja kot aproksi-
macija denarnega toka iz poslovanja (čeprav 
ni čisto natančna, ker ne upošteva sprememb v 
obratnem kapitalu).

Finančna neodvisnost (KAZ 1) kaže delež 
kapitala v sredstvih (oziroma obveznostih do 
virov sredstev) ali lastniško financiranje sredstev. 
Praviloma ima podjetje z višjo vrednostjo večje 
možnosti zadolževanja, vendar le, če zmore iz 
poslovnega izida plačevati obresti. Financiranje 
z dolgovi vpliva na finančno tveganje ter dono-
snost podjetja. 

Kratkoročni koeficient (KAZ 2): Primerjava 
kratkoročnih sredstev ter kratkoročnih obveznosti 
izraža razmerje med morebitno vnovčitvijo krat-
koročnih sredstev ter zapadlostjo kratkoročnih 
obveznosti. Čeprav se v literaturi pogosto poja-
vljajo »pravilne« vrednosti kazalnika, ki naj bi bile 
okoli dva, pa je vrednost kazalnika odvisna od 
dejavnosti. V dejavnostih, kjer je zaloge mogoče 
hitro vnovčevati (npr. v trgovini), ima kazalnik 
lahko tudi nižje vrednosti.

Koeficient zadolženosti (KAZ 7) kaže dol-
žniško financiranje sredstev podjetja; višji kot je, 
bolj zadolženo je podjetje. Je komplementaren 
kazalniku delež kapitala v sredstvih.

Celotna gospodarnost (KAZ 9) izraža relativno 
razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi 
odhodki. V nasprotju s celotnim dobičkom, ki 
izraža razliko v absolutnem pomenu, je relativno 

število, zato omogoča primerljivost med podjetji, 
a zgolj v okviru iste panoge.

Dobičkonosnost prodaje (KAZ 10) je eden 
izmed pokazateljev dobičkonosnost poslovanja 
podjetja. Izraža razmerje med dobičkom iz poslo-
vanja ter prihodki iz prodaje. V žargonu je pogosto 
imenovan tudi profitna marža. Njegova vrednost 
je v veliki meri odvisna od panoge, v kateri deluje 
podjetje. Panoge, kjer se sredstva hitro obračajo, 
imajo navadno  manjšo dobičkonosnost prodaje 
in obratno. Vpliva na dobičkonosnost sredstev 
in kapitala.

Dobičkonosnost kapitala, ROE (Return on 
Equity; KAZ 11) je eden izmed najbolj sumarnih 
kazalnikov uspešnosti podjetij, primerljiv tudi 
med panogami. Pomemben je predvsem s stališča 
lastnikov. Pojasnjuje, kako poslovodstvo uspešno 
upravlja s premoženjem lastnikov. Dobičkonosnost 
kapitala je zmnožek treh komponent: dobičkono-
snosti celotnih prihodkov, obračanja sredstev ter 
razmerja med sredstvi in kapitalom, ki izraža 
finančno tveganje. Kazalnik dobičkonosnost 
kapitala je odvisen od strukture financiranja. 
Višja vrednost kazalnika lahko pomeni tudi večjo 
zadolženost podjetja. Opozoriti velja, da kazalnik 
kaže dobičkonosnost kapitala po knjigovodski 
vrednosti, napačno razumevanje kazalnika pa je, 
da delničarji lahko zaslužijo tako donosnost. 

Dobičkonosnost sredstev, ROA (Return on 
Assets KAZ 12) kaže, kako uspešno je poslovod-
stvo pri upravljanju sredstev. Z drugimi besedami: 
pove, koliko dobička zasluži podjetje z obstoječimi 
sredstvi. Višji kot je, boljše je. V primerjavi z dobič-
konosnostjo kapitala je kazalnik dobičkonosnost 
sredstev ustreznejši pri ocenjevanju uspešnosti 
delovanja poslovodstva, ker se v njem v manjši 
meri odraža vpliv strukture financiranja.

Stroški dela na zaposlenega (KAZ 14) kažejo 
obremenitev podjetja s celotnimi stroški dela, pre-
računano na zaposlenega. Razlika med stroški dela 
in stroški plač kaže na višino dodatnih stroškov 
dela, ki obremenjujejo podjetje. V računovodskih 
standardih so stroški dela opredeljeni kot: a) 
bruto plače,  b) nadomestila plač v bruto znesku, 
ki bremeni podjetje c) dajatve v naravi, darila, 
nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim 
povrnjeni zneski, ki niso v neposredni  povezavi 
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s poslovanjem d) odpravnine e) dajatve, ki se 
obračunavajo od  prej navedenih stroškov dela 
in bremenijo izplačevalca. 

Plače na zaposlenega (KAZ 15): Kazalnik 
kaže obremenitev podjetja s plačami. Primerljiv 
je med konkurenti. Zaposlenim kaže višino 
povprečnih plač v različnih podjetjih, kar pa ne 
pomeni, da omogoča tudi primerjavo plač za isto 
delovno mesto.

Dodana vrednost na zaposlenega (KAZ 18): 
Dodana vrednost na zaposlenega je v primerjavi s 
kazalnikom dodane vrednosti relativno število in s 
tem nekoliko primerljivejša med konkurenti – glej 
tudi razlago pri kazalniku dodana vrednost. Rast 
dodane vrednosti na zaposlenega se lahko upora-
blja tudi kot merilo rasti produktivnosti dela.

Delež stroškov dela v odhodkih (KAZ 23): 
Delež stroškov dela v odhodkih je bistveno odvi-
sen od narave poslovanja ter panoge: v delovno 
intenzivnih panogah je znaten, v kapitalno inten-
zivnih pa manjši, saj so tam pomembnejši drugi 
stroški. Izračunan je kot koeficient med stroški 
dela in odhodki.

Delež stroškov dela v dodani vrednosti 
(KAZ 25) pove, kolikšen delež dodane vrednosti 
ostane lastniku kapitala po plačilu delovne sile. Z 
drugimi besedami: ta kazalnik kaže obremenitev 
dodane vrednosti s plačno maso. Izračunan je kot 
koeficient med stroški dela in dodano vrednostjo. 
Preostanek kazalnika do 1,00 (100 %) je tako 
kazalnik akumulativne sposobnosti družbe.

Dejanska davčna stopnja dobička ali efek-
tivna davčna stopnja (KAZ 24): Zaradi številnih 
davčnih olajšav ter načina izračuna davčnega 
izkaza se nominalna (leta 2008 22 %) stopnja 
davka na dobiček lahko  zelo razlikuje od dejanske 
davčne stopnje v posameznih podjetjih. Pravi-
loma je dejanska nižja od nominalne. Dejanska 
davčna stopnja dobička pokaže, kolikšna je bila 
obremenjenost podjetja z davkom od dobička v 
prejšnjem letu.

Delež prodaje na tujih trgih (KAZ 20): Delež 
prodaje na tujih trgih daje informacijo o izvozni 
usmerjenosti podjetja. Ob dodatni informaciji, 
kam podjetje izvaža, ta kazalnik nakazuje tudi na 
tveganost podjetja glede prodaje ter stabilnosti 
donosov.

6  ZAKLJUčKI
Slovensko gozdarstvo tudi  leta 2008 ni posekalo 
celotnega možnega poseka, ki ga dovoljujejo 
gozdnogospodarski načrti. Razlika med reali-
ziranim in možnim etatom je več kot milijon 
kubičnih metrov. Za  majhno realizacijo v zaseb-
nem sektorju  so objektivni, pa tudi subjektivni 
razlogi. Nekateri strokovnjaki menijo, da bi bilo 
mogoče in potrebno več sekati tudi v držav-
nih gozdovih, kjer pa so omejujoči dejavniki 
gozdnogospodarski načrti kljub dejstvu, da 
se v povprečju tudi tod etati  povečujejo ob 
revizijah načrtov.

Po nekaterih ocenah  izpad  nerealiziranega 
etata pomeni izpad prihodkov iz naslova lesa od 
40 do 50 milijonov evrov. Dodati je treba še izpad 
delovnih mest in prihodka v lesnopredelovalni 
industriji.

Leta 2008 je slovensko gozdarstvo, podobno 
kot celotno gospodarstvo, zabeležilo negativne 
težnje. Glede na prejšnje leto ugotavljamo:
– zmanjšanje celotnega  dobička za 40 %,
–  zmanjšanje neto čistega dobička za 65 %,
– povečanje celotne izgube skoraj za 10-krat,
– povečanje prihodkov za 4,8 %,
– povečanje odhodkov za 8,4 %,
– realno zmanjšanje produktivnosti za skoraj  

5 %,
– realno povečanje plač za 2 %,
– zaostajanje produktivnosti za rastjo plač za  

7,3 %.
V gozdarstvu dodana vrednost na zaposlenega 

znaša 32.263 evrov, kar je pod povprečjem države 
(35.275 evrov).

Kazalniki v lesnopredelovalni industriji so še 
slabši. Zaskrbljujoča je  izredno majhna dodana 
vrednost, ki je bistveno manjša, kot to velja za 
povprečje države (60 % povprečja države), in kar 
dvakrat in več  manjša kot v sosednji Avstriji, ki 
velja za lesnoproizvodno napredno državo.

GZS ugotavlja, da Slovenija v tehnologiji vsaj 
za 15 let zaostaja za najbolj razvitimi državami. 
Za lesno panogo bi utegnil biti ta zaostanek še 
večji.

Ne moremo niti mimo  zmanjšanja zaposlenih 
iz 19.009 leta 2007 na 16.997 zaposlenih leta 2008. 
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Tako se je zgodila v tej panogi  'mini Mura', ki pa 
je ni nihče opazil ali poskušal sanirati.

Leta 2008 je lesnoproizvodna panoga poslo-
vala z neto izgubo v višini 6,3 mio evrov. Izgubo  
sta imeli primarna predelava  in pohištvena 
industrija.

Tudi podatek, da bi ob zvišanju minimalne 
plače, kot zahtevajo sindikati, brez dela ostalo še 
nekaj tisoč delavcev v lesni industriji, je izjemno 
zaskrbljujoč.

7 LITERATURA IN VIRI
KAPOS  - Kazalniki poslovanja GZS, na osnovi podatkov 

AJPES
Informacija o poslovanju gospodarskih družb RS v letu 

2008, AJPES maj 2009
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov 

posameznikov v RS v letu 2008, AJPES maj 2009
IKS, revija za računovodstvo in finance, Zveza 

računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije; 
različne številke

KAVČIČ, S., SLAPNIČAR, S.: Kazalniki poslovanja 
GZS za majhne samostojne podjetnike, ekspertiza 
Inštituta za računovodstvo in revizijo Ekonomske 
fakultete v Ljubljani, januar 2004

Slovenski računovodski standardi (UR. l., št. 118/05).
ODAR, M.: Računovodsko poročanje za leto 2006. IKS 

(1–2) 2007
Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 

2008 (Ljubljana, februar 1008)

Opomba: Gradivo je pripravljeno na  teme-
lju podatkov in izračunov projekta Kazalniki 
poslovanja GZS 2009, katerih vir je AJPES – 
podatkovna baza letnih poročil gospodarskih 
družb. V okviru projekta Kazalniki poslovanja 
GZS za leto 2008  je podatke obdelal Center za 
informacijski sistem GZS. 
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Splošni cilj mednarodne konference, ki je potekala 
od 21. 9. do 24. 9. 2009 na Finskem v organizaciji 
Centra nordijskih držav za raziskave okoljskih sto-
ritev in METLE in se je je udeležilo petinpetdeset  
udeležencev iz Evrope, Amerike in Avstralije, je 
bil, da pretehtamo vplive gospodarjenja z gozdovi 
na okoljske storitve (funkcije) gozda – predvsem 
na skladiščenje ogljika, ohranjanje biotske razno-
vrstnosti in varstvo voda (http://www.metla.fi/
tapahtumat/2009/koli/index.htm). 

Konferenca nam je ponudila pregled obstoječih 
raziskav o okoljskih storitvah, obravnavo vplivov  
različnih gozdnogospodarskih in gozdnogoji-
tvenih praks na izbrane storitve in možnosti za 
izbiro najprimernejše prakse.  Spodbudila nas je 

Gospodarjenje z gozdom in vzdrževanje okoljskih storitev 
gozda: ponor ogljika, biotska raznovrstnost in varstvo voda
Adapting Forest Management to Maintain the Environmental Services: Carbon 
Sequestration, Biodiversity and Water

k izboljšanju ozaveščenosti o okoljskih storitvah, 
ki jih nudijo gozdovi. V zadnjih letih, po Helsin-
škem procesu in nastanku koncepta trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi, so se raziskave gozdnih 
ekosistemov intenzivno usmerile tudi na okoljske 
storitve gozdov, ki jih družba priznava in celo  
terja od gozdarskega sektorja.   Čeprav večina 
držav sveta še vedno daje prednost proizvodnim 
dobrinam gozdov, se v  zadnjem obdobju vsaj v 
razvitih deželah intenzivno  veča zanimanje za 
ekološke in socialne funkcije in storitve gozda. 
Neredko so v naboru storitev gozda tudi storitve, 
kot so: opraševanje, ohranjanje genetskih fondov, 
nastajanje rodovitnih tal  in pridobivanje medi-
cinskih sestavin. 

Zbiralnik in usedalnik z organskimi snovmi nasičene vode, preden odteče v jezero.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Prispevek Oddelka za načrtovanje in moni-
toring gozdov in krajine Gozdarskega inštituta 
Slovenije, ki ga je predstavila Špela Planinšek, je 
bil v sklopu Gospodarjenje z gozdovi in vodami 
sprejet pozitivno. Udeleženci so pohvalili nabor 
ukrepov, s katerimi slovensko gozdarstvo ohranja 
hidrološko vlogo gozda, prav tako pa so prepo-
znali predstavljeni model kot uporabno orodje 
za določanje območij, v katerih so  potrebe po 
hidrološki vlogi neskladne s sposobnostjo gozda, 
da zagotovi to vlogo. V Sloveniji smo problema-
tiko prekrivanja funkcijskih enot in posledično 
nejasnost pri izbiri pravih gozdnogospodarskih 
in gozdnogojitvenih ukrepov izpostavili že v 
rezultatih projekta Gozd in voda (http://www.
gozdis.si/fileadmin/gozd_voda.pdf). 

Finci za kakovost vode v številnih jezerih 
skrbijo tudi prek ukrepov v gozdovih, ki so nam 
jih predstavili na strokovni ekskurziji. Če bi dopu-
stili, da bi se po sečnji vsa organska snov spirala 
prek jarkov v jezera, bi le-ta hitro evtroficirala 
in porušila ekološko ravnotežje na veliki funkci-
onalni površini države. Kljub veliki gozdnatosti 
države finsko gospodarstvo ni več tako povezano z 
gozdovi, kot je to veljalo pred desetletjem, ampak 
s telekomunikacijsko tehnologijo. Recesija in 

neurejeni odnosi z Rusijo so povzročili zaprtje 
nekaj gozdarskih predelovalnih obratov in s tem 
propad nekaj najbolj gozdarsko odvisnih območij. 
Kljub temu je finska METLA (gozdarski inštitut) 
s svojimi raznolikimi in inovativnimi raziska-
vami in še pomembneje – rešitvami lahko zgled 
evropskemu gozdarstvu. Več informacij:  http://
www.metla.fi/ .

V prihodnosti se bomo gozdarji zaradi vedno 
večjega priznavanja dobrin, storitev in funkcij  
gozdov (poleg lesnoproizvodne) soočali z bolj 
zapletenimi in težjimi odločitvami pri gospodar-
jenju, ki bodo morale biti pretehtane in  natančno 
pojasnjene tudi v gozdnogospodarskih načrtih. 
Zaradi številnih in raznolikih vplivov urbanizacije 
in razvoja bodo potrebne prilagoditve gozdarskih 
strokovnjakov po vsej Evropi. Prispevki na to 
tematiko so jasno pokazali, da bo v prihodnosti 
gozdarstvo postalo precej bolj raznoliko. Najverje-
tneje bo treba sestaviti mozaik različnih gozdarskih 
podstrok, obstoječih druga poleg druge. Gozdarske 
strokovnjake je treba že zdaj bolje usposobiti za 
posebne družbene razmere, ki bodo od njih  terjale 
novo znanje in sposobnosti. 

Špela PLANINŠEK,  
univ. dipl. inž. gozdarstva

Od januarja do aprila 2010 bomo na ZGS 
sodelovali v največji akciji evidentiranja divjih 
odlagališč smeti v zgodovini Slovenije, ki se 
bo zaključila z veliko čistilno akcijo 17. aprila 
2010. Glavni organizator in nosilec akcije je dru-
štvo »Ekologi brez meja«. Akcija je dobrodelna, 
društvo pa je nevladno in ni vezano na osebe ali 
stranke. ZGS sodeluje v akciji kot eden izmed 
partnerjev. 

 Sodelujemo pri popisu v gozdnem prostoru, na 
ostalih površinah pa bodo popis vršili prostovoljci 
in druge organizacije. Zaključek akcije je 17. aprila 
2010. Pričakuje se, da bo akcija pritegnila preko 
100.000 ljudi in veliko medijsko pozornost. K 

Očistimo Slovenijo
akciji smo pristopil v skladu z našim poslanstvom 
in nalogami, ki jih na tem področju izvajamo, 
pa tudi z namenom popularizacije in osveščanja 
javnosti za primerno obnašanje v gozdu.

Pričakovani rezultati akcije:
– popisana nelegalna odlagališča smeti v gozdnem 

prostoru in izdelan digitalni kataster,
– prispevati k okoljski ozaveščenosti prebivalcev 

Slovenije in odstranitev odpadkov iz gozdov.

Koordinator:
Borut DEBEVC, višji svetovalec 

Oddelek za stike z lastniki gozdov  
in javnostjo
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V torek 15. decembra 2009 smo na Zavodu za 
gozdove Slovenije podelili priznanja za posebej 
uspešno delo petnajstim sodelavcem. Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS) opravlja javno gozdarsko 
službo v vseh gozdovih Slovenije, ne glede na 
lastništvo. Uslužbenci zavoda dejansko usmerjajo 
gospodarjenje z vsemi gozdovi v Sloveniji, le ti 
pokrivajo skoraj 60 % površine Slovenije. Na 
regionalni ravni deluje ZGS v 14-ih območnih 
enotah, na terenu pa kar v 408-ih gozdnih revirjih. 
ZGS upravlja tudi 10 lovišč s posebnim namenom. 
Priznanje podelimo le po enemu uslužbencu iz 
vsake območne enote. Za podeljevanje priznanj za 
uspešno delo smo se odločili zato, da sodelavce, ki 
se še posebej trudijo in uspešno delajo pohvalimo, 
njihovo delo in rezultate pa predstavimo vsem 
ostalim v spodbudo. 

Strokovno, odgovorno in racionalno delo smo 
si na Zavodu za gozdove Slovenije postavili za cilj 
pri delu z našim največjim naravnim bogastvom 
to so gozdovi. Dobro delo ne sme biti neopaženo. 
Kriterije za podelitev priznanj smo podrobno 

Podelitev priznanj najbolj prizadevnim sodelavcem  
na Zavodu za gozdove Slovenije v letu 2009 

opredelili. Poleg vestnega izpolnjevanja rednih 
delovnih zadolžitev, dajemo pomen še odnosu do 
sodelavcev, inovativnosti, opravljanju dodatnih 
del, graditvi pozitivne podobe ZGS v javnosti, 
izvedbi medijsko odmevnejših dogodkov pa tudi 
dolgoletnemu uspešnemu in strokovnemu delu. 
Nagrajenci se poleg svojega dela aktivno udej-
stvujejo še v lokalnih okoljih, turističnih društvih, 
strojnih krožkih ali pa vodijo šolsko mladino 
po gozdnih učnih poteh in osveščajo javnost o 
pomenu gozdov. V Sloveniji imamo lepe in dobro 
ohranjene gozdove. Prevečkrat pozabljamo, da so 
za ta uspeh zaslužni ljudje. To so gozdarji, tako 
generacije, ki so za gozd skrbele pred nami, kot 
vsi tisti, ki se trudimo, da bi gozdove ohranili ne 
le za trenutne potrebe, temveč tudi za prihodnje 
rodove. Poklic gozdarja in lovca, je v marsičem 
poseben. Prisotna mora biti tudi naklonjenost, 
da ne rečemo kar ljubezen do narave in gozda. 
Zato Zavod za gozdove Slovenije tistim, ki s 
svojim delom izpolnjujejo to poslanstvo podeljuje 
priznanja.
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Gozdno gospodarstvo Postojna je izdalo zanimiv 
in poučen koledar za leto 2010. Na njem je s foto-
grafijami in tekstom v slovenskem in angleškem 
jeziku prikazan razvoj tehnologije pridobivanja 
lesa skozi čas. Ozrimo se le na tri mesece.

APRIL: Amerikanko zamenja enoročna 
motorna žaga.
Še v osemnajstem stoletju so si pri sečnji pomagali 
le s sekirami. Državne oblasti pa so si prizadevale, 
da bi se pri delu v gozdu  uveljavila ročna žaga, ki je 
pomenila napredek na poti do boljšega izkoriščanja 
gozdov in lesa. Ocenjevali so, da je pri delu s sekiro 
nastalo 4 do 20 odstotkov izgube lesa, pri uporabi 
žage se je izguba omejila na 0,5 do 2,5 %.  Nastalo 
je vprašanje, ali naj bi pri podiranju drevja prepo-
vedali sekire in za to delo uvedli žago. V začetku 
19. stoletja so okrožna glavarstva pozvali, naj za 

Delo v gozdu nekoč in danes mnenje poizvedo pri pomembnejših zemljiških 
gospostvih. Iz poročil, ki jih je prejel gubernij, je 
razvidno, da so vsi soglašali glede prednosti, ki 
jih ima žaga pred sekiro. Toda kljub temu so imeli 
številne pomisleke zoper obvezno uvedbo žage: 
bila je znatno dražja od sekire, vsak podložnik si 
je ne bi mogel nabaviti, tudi ni bila uporabna na 
vsakem terenu, s sekiro je mogoče odsekati drevo 
nižje pri tleh, za delo z žago sta potrebna dva, seka 
pa lahko en sam. Pomisleki so se nanašali tudi na 
uporabo žage pri tlačanskem delu. Prevladalo je 
mnenje, naj žage ne uvajajo prisilno, temveč naj 
to prepustijo času. Da bi se žaga čim bolj razširila, 
so nekatera okrožna glavarstva priporočila, naj bi 
zemljiška gospostva sama priskrbela žage in jih 
dala na voljo podložnikom pri gozdni tlaki.

Postopno so se žage le uveljavile pri gozdnem 
delu. Za podrezovanje (posek) in razrezovanje 
posekanih dreves so ponavadi uporabljali dvo-
ročne žage. V grobem ločimo dva tipa: gozdna 
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žaga z enakokrakim zobovjem – robidnica, in 
žaga s kombiniranim zobovjem – amerikanka. Pri 
amerikanki različno oblikovani zobje opravljajo 
različne funkcije (režejo, stružijo, izmetujejo) 
in z njo je mogoče doseči večje učinke kot pri 
robidnici, ko mora enaka oblika zob opravljati 
različne vloge.

Prišel je čas, ko smo se poslovili tudi od ame-
rikank. Pri Gozdnem gospodarstvu Postojna smo 
prve motorne enoročne motorne žage nabavili leta 
1960 in do leta 1964 v celoti zamenjali ročne žage. 
Leta 1961 smo z njimi posekali petino, leta 1965 
pa že celotni letni posek v družbenih gozdovih.

JULIJ: Kratek pogled v zgodovino 
nakladanja in prevoza lesa.
Iz gozda je bilo treba les pripeljati do žage, skladi-
šča, porabnika. Dolgo so to opravljali z vozovi; do 
šestdesetih let dvajsetega stoletja  so les v večini 
vozili s tajsli ali parizarji, potem pa so jih začeli 

nadomeščati »gumarji«. Za lažje nakladanje 
so  se posluževali  višjih leg ob gozdnih poteh, 
ramp, pri nakladanju pa so les na voz valili po 
legah. Naložen voz so povezali z verigami in ga 
»porajkljali«. Še leta 1961 so furmani pri Goz-
dnem gospodarstvu Postojna tako prepeljali 
okoli četrtino vsega posekanega lesa, v začetku 
osemdesetih let pa smo praktično vse količine 
prepeljali s tovornjaki. V vmesnem obdobju smo 
do desetine posekanega lesa prepeljali s traktorji. 
Tudi  pri tem je Gozdno gospodarstvo Postojna 
uvedlo nekaj novosti: leta 1963 smo pridobili 
atest Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo 
Slovenije za gozdarsko polprikolico GGP-2. Ker 
je v gozdu traktor s polprikolico vozil po goz-
dnih poteh, kjer so prej z vozovi vozili furmani 
z vozovi, so se skrajšale spravilne razdalje. Ko so 
prevoz prevzeli tovornjaki, je bilo treba tudi nanje 
naložiti les; ekipa je štela šest ljudi: šofer, merilec 
in štirje nakladalci.  Tako je bilo vse do sredine 
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šestdesetih let, ko je bilo treba nekaj ukreniti 
zaradi zmanjšanja stroškov.

SEPTEMBER: Tudi nakladanje in 
prevoz smo posodobili.
Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja smo pri 
Gozdnem gospodarstvu Postojna vključili v 
poskusno obratovanje štiri  tovornjake znamke 
OM – tiger s hidravličnimi dvigali »tico«. Ekipa 
ljudi se je zmanjšala na šoferja, merilca in pomo-
žnega delavca. Hitro je bilo ugotovljeno, da  imata 
tovornjak in nakladalna naprava za potrebe 
podjetja premajhno nosilnost. Zato smo leta 1968 
kupili težje tovornjake z močnejšimi žerjavi, ki so 
dvigali breme z navijanjem vrvi, les pa zapenjali 
s škarjasto prijemalko.  Odkar je vrvi na žerjavu 
zamenjala hidravlična roka z grabežem, sta na  

tovornjaku le še šofer in merilec - spremljevalec. 
Hkrati z žerjavi smo uvajali tudi enoosni polpri-
klopnik, pripet k tovornjaku, ki je omogočil tudi 
prevoz daljšega lesa.

Pri tem velja dodati še nekaj: kar nekaj desetletij 
smo pospešeno gradili gozdne ceste. Že pozimi  
leta 1963/64 smo pri gradnji ceste z Unca v revir 
Škocjan uporabili buldožer in tako prvi nadomestili 
poprejšnjo ročno gradnjo gozdnih cest, ki smo jih 
najbolj pospešeno gradili v desetletju od 1976 do 
1985, ko smo na leto zgradili okoli 35 km cest. 
Sredi tistega obdobja smo naporno, zdravju ško-
dljivo ročno vrtanje na skalovitem kraškem terenu 
zamenjali z gosenično lafeto, premike materiala pa 
opravljali z dozerjem. Na mehkejših terenih smo 
ceste gradili z goseničnim bagerjem.  

Franc PERKO
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Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS izdaja na podlagi 16. člena zakona o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - ZDU-1-UPB4) in 17. člena Pravilnika o kolegijih, 
projektnih skupinah in drugih delovnih telesih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
št. 007 44/2008/1, z dne 28. januarja 2008 naslednji 

SKLEP 
o imenovanju članov Foruma za gozdarstvo

I
V Forum za gozdarstvo se imenujejo:
Andrej Drašler, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predsednik, 
mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član, 
mag. Bojan Vomer, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, član, 
prof. dr. Andrej Bončina, BTF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, član, 
Jošt Jakša, Zavod za gozdove Slovenije, član, 
Niko Rainer, Zavod za gozdove Slovenije, član, 
Jurij Beguš, Zavod za gozdove Slovenije, član, 
dr. Mirko Medved, Gozdarski inštitut Slovenije, član, 
mag. Črtomir Vilhar, GZS, Združenje za gozdarstvo, član, 
mag. Stojan Rovan, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, član, 
Janez Okoliš, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, član, 
Miha Koprivnikar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, član, 
Jože Sterle, Gospodarsko interesno združenje gozdarstva, član, 
Jože Mori, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, član, 
dr. Aleš Poljanec, Zveza gozdarskih društev Slovenije, član, 
Franc Ivančič, Srednja gozdarska in lesarska šola, član. 

II
Naloga Foruma za gozdarstvo (Forum) je evidentiranje in obravnavanje ključnih problemov na 

področju gozdarstva ter oblikovanje predlogov za izboljšave in možnih smeri razvoja. 
III. 

Predsednik Foruma vodi in usklajuje delo članov Foruma ter o vsebinah o katerih bo razpravljal 
Forum ter o predlaganih rešitvah obvešča ministra pristojnega za gozdarstvo. Forum ima pravico 
za izvedbo naloge iz prejšnje točke povabiti k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

IV. 
Članstvo v Forumu je častno, zato člani Foruma niso upravičeni do plačila sejnin, niti do povračila 

drugih stroškov povezanih z delom v Forumu. 
V. 

Izvajanje tehnično, administrativnih opravil za Forum zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Obrazložitev: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spremlja stanje na področju 
gozdarstva, skrbi za izvajanje predpisov ter pripravlja strateške in druge akte, zato minister za kmetij-
stvo gozdarstvo in prehrano imenuje Forum za gozdarstvo, ki bo evidentiral in razpravljal o ključnih 
problemih in razvojnih vizijah na področju gozdarstva ter oblikoval predloge za izboljšave.

Vročiti:  
– članom delovne skupine, 
– arhiv, tu.

prof. dr. Milan Pogačnik
MINISTER
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Gozdarstvo v času in prostoru
Podelitev priznanj najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov v letu 2009

V četrtek 3. decembra 2009 je bila v Kosovelovem 
domu v Sežani slavnostna podelitev priznanj najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov Slovenije za leto 2009. Na 
prireditvi se je zbralo okrog 100 udeležencev, pozdravili 
pa so jih Davorin Terčon – župan Občine Sežana, Jošt 
Jakša – direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Boris 
Bogovič – predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Državnega zbora Republike Slovenije 
in Robert Režonja, vodja sektorja za gozdarstvo na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Letošnji prejemniki priznanj so: Ivo Manfreda iz Kala 
nad Kanalom (Območna enota Tolmin), Jože Kralj iz 
Poljšice, Zgornje Gorje (Območna enota Bled), Miloš 
Benedik iz Lavtarskega vrha (Območna enota Kranj), 
Poljanšek Franc iz Bele peči pri Kamniku (Območna 
enota Ljubljana), Željko Keš iz Knežaka (Območna enota 
Postojna), Anton Mihelič iz Črnega potoka pri Kočevju 
(Območna enota Kočevje), France Muhič iz Višenj pri 

Zagradcu (Območna enota Novo mesto), Jože Oblak 
iz Gradišča, Dole pri Litiji (Območna enota Brežice), 
Dejan Zorko iz Prapreč na Vranskem (Območna enota 
Celje), Andrej Glušič iz Dolenje Suhe, Rečica ob Savinji 
(Območna enota Nazarje), Pavel Gerdej iz Dolgih Brd 
pri Prevaljah (Območna enota Slovenj Gradec), Niko-
dem Hribernik iz Brezna (Območna enota Maribor), 
Simona Šiftar iz Zenkovcev (Območna enota Murska 
Sobota), Vincenc Primc iz Velike Bukovice pri Ilirski 
Bistrici (Območna enota Sežana).
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Jesenov ožig je trenutno najaktualnejša težava var-
stva gozdov v večjem delu Evrope. Povzročiteljica 
bolezni je gliva Chalara fraxinea T. Kowalski (2006), 
ogrožena pa sta predvsem veliki jesen (Fraxinus 
excelsior L.) in ozkolistni jesen (Fraxinus angusti-
folia Vahl). V številnih državah severne, srednje in 
vzhodne Evrope je stanje precej kritično, bolezen 
so nedavno ugotovili tudi v Italiji (OGRIS et al., 
2010). Ogroženi so jeseni vseh starosti, mortaliteta 
je velika predvsem med drevesi mlajših razvojnih 
faz, onemogočena pa je tudi pridelava zdravih sadik 
v gozdnih drevesnicah. 

Jesen je življenjsko ogrožen, kanček upanja pa 
vseeno vzbuja domnevna odpornost posameznih 
dreves, kar proučujemo tudi v Laboratoriju za var-
stvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije. V 
prejšnjem prispevku (OGRIS, 2009a) je bila ome-
njena razlika v patogenosti med različnimi izolati 
glive. Razlike v patogenosti smo ugotavljali na pod-
lagi meritev dolžin nekroz, ki so jih določeni izolati 
povzročili po inokulaciji v vejice jesenov. Meritve 
so pokazale tudi različno odpornost posameznih 
dreves, saj so bile razlike med dolžinami nekroz 
opazne tudi med jeseni, inokuliranimi z istim 
izolatom glive. Domnevo o posamezni odpornosti 
jesenov smo začeli natančneje raziskovati na semen-
ski plantaži ozkolistnega jesena v Hraščici, kjer smo 
leta 2009 popisali poškodovanost krošenj zaradi 
glive C. fraxinea. Statistična analiza pridobljenih 
podatkov je pokazala razlike v poškodovanosti 
med osebki istih klonov in, kar je pomembneje, 
tudi statistično značilne razlike poškodovanosti 
nekaterih klonov. Nadaljnje raziskave za potrditev 
domneve o posamezni odpornosti posameznih 
jesenov še vedno potekajo. 

Podobne raziskave na jesenovih plantažah 
potekajo tudi drugje v Evropi. Danski raziskovalci 
(SKOVSGAARD et al., 2010) so ugotovili, da se 
posamezna odpornost dreves manjša z zmanjševa-
njem rastnega potenciala oziroma vitalnosti dreves 
(merilo vitalnosti je bilo prsni premer dreves enakih 
starosti). Naše raziskave v Hraščici tega niso potr-
dile. Tudi natančnejša analiza njihovih rezultatov 
kaže, da to le ni tako preprosto, saj so imeli jeseni 
s simptomi jesenovega ožiga, razširjenimi po vsej 
krošnji, skoraj enak povprečni prsni premer kot 

GDK 411.16(045)=163.6228:

Kaj se dogaja z jesenom pri nas? – Tretje nadaljevanje
jeseni brez simptomov. Nekoliko manjši povprečni 
prsni premer pa so imeli le jeseni s simptomi samo 
na glavnem poganjku. Za razlago tega so postavili 
hipotezo, da jeseni izgubo listja, ki je največja pri 
drevesih s simptomi po vsej krošnji, nadomestijo 
s povečanjem rastne moči. Povečana rastna moč 
naj bi tudi zmanjšala možnost napada oziroma 
okužbe s sekundarnimi škodljivimi organizmi, kot 
je bila v njihovem primeru gliva Armillaria gallica 
Marxm. & Romagn. 

Preden so odkrili povzročiteljico jesenovega 
ožiga, so glive iz rodu štorovk (Armillaria sp.) več-
krat povezovali s propadanjem jesena (BAKYS et al., 
2009, LYGIS et al., 2005). Čeprav se je v raziskavah 
izkazalo, da so njihove okužbe sekundarne, so glive 
iz tega rodu lahko v razmerah, ugodnih zanje, tudi 
zelo agresivni primarni zajedavci. Pri nas smo leta 
2009 zabeležili močno okužbo s štorovko na velikih 
jesenih v okolici Radelj ob Dravi (OGRIS, 2009b). 
Kjer je bila štorovka primarni zajedavec, je jesenov 
ožig povzročal le malo poškodb.

Poročali smo že o odkritju teleomorfa glive 
(JURC, 2009). Apoteciji, ki se oblikujejo predvsem 
na odpadlih lanskih listnih pecljih, so morfološko 
popolnoma podobni apotecijem glive Hymeno-
scyphus albidus (Roberge ex Desm.) W. Phillips, 
ki je že dolgo znana kot razgrajevalka jesenovih 
listnih pecljev. Ali je to ista gliva oziroma, kaj se je 
zgodilo z neškodljivo glivo (mutacija, hibridizacija), 
da je začela povzročati jesenov ožig, še vedno ni 
znano. Prvi rezultati norveških raziskovalcev (SOL-
HEIM, 2009), ki so primerjali apotecije, nabrane 
na okuženih območjih, z apoteciji, nabranimi v 
popolnoma zdravih jesenovih sestojih, kažejo, 
da so med glivama vendarle določene razlike na 
molekularni ravni. Pri nas smo apotecije prvič 
našli sredi maja 2009 v Ljubljani (OGRIS, 2009a). 
Predvsem na vlažnih rastiščih so se v velikem 
številu pojavljali do začetka julija, pozneje pa jih 
nismo več odkrili. 

Poleti 2009 je bilo pogosto opaziti prezgodnje 
odpadanje jesenovega listja. Na nekaterih območjih 
so bili jeseni popolnoma brez listja že konec avgu-
sta. Na odpadlih listih so bile lepo vidne nekroze 
pecljev (slika 1), iz katerih smo brez težav izolirali 
glivo C. fraxinea in tako dokazali, da je bil tudi v 

Strokovna razprava
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tem primeru jesenov ožig (OGRIS et al., 2009a). 
To kaže na pomembno vlogo listja v bolezenskem 
ciklu, saj najverjetneje predstavlja glavna mesta, kjer 
gliva prodre v drevo. Iz listnih pecljev se okužba 
razširi v poganjke in od tam v deblo.

ANDERSSON in sodelavci (2010) so s prouče-
vanjem sekundarnih metabolitov glive ugotovili 
prisotnost viridiola, ki je že dolgo znana fitotoksična 
snov. Da bi dokazali fitotoksičen učinek viridiola 
na jesen, so z njim tretirali jesenove sejanke. Le-te 
so že po 24 urah kazale podobne simptome, kot 
jih sicer v naravi povzroča gliva C. fraxinea. Zato 
domnevajo, da ima viridiol pomembno vlogo pri 
patogenosti glive. 

Bavendamovi testi, ki so jih opravili razisko-
valci v Nemčiji (SCHUMACHER et al., 2010) 
naj bi pokazali, da je gliva C. fraxinea do neke 
mere sposobna tudi razgradnje lesa. V isti razi-
skavi so proučevali tudi potek kolonizacije lesa 
jesenovih sadik. Ugotovili so, da se lahko gliva 
od mesta okužbe razrašča v vsa tkiva in v vse 
smeri. V obarvanem (okuženem) lesu so glivne 
hife največkrat odkrili v tkivih, ki vsebujejo večje 
količine primarnih fotosinteznih produktov, kot 
so ogljikovi hidrati in maščobe. Širjenje v debelcih 
je še posebno hitro v longitudinalni smeri, in sicer 

po prevajalnih sistemih in strženu, medtem ko se 
gliva nekoliko počasneje širi v radialni smeri, še 
najhitreje po parenhimskih trakovih. Z meritvami 
nekroz okuženih debelc ter z izolacijami glive iz 
nekrotične skorje in razbarvanega lesa so izsledili 
enake ugotovitve kot mi (OGRIS et al., 2009b), in 
sicer, da so nekroze v lesu daljše od nekroz v skorji 
te, da je glivo veliko lažje izolirati iz obarvanega lesa 
kot iz nekroz skorje. Na podlagi vseh ugotovitev 
domnevajo, da se gliva C. fraxinea zelo hitro širi 
vzdolžno znotraj debla, hkrati pa se počasi radialno 
širi navzven proti kambiju in skorji. Tam omogoči 
razvoj številnim drugim glivam, ki uspešno pre-
živijo v nekrozah jesenove skorje in nato ovirajo 
izolacijo patogene glive iz takih predelov. 

Določitev glive C. fraxinea s klasičnimi izola-
cijskimi tehnikami je precej zamudna (lahko traja 
več tednov) in zaradi številnih sekundarnih gliv, ki 
se pojavljajo v simptomatičnih tkivih, včasih celo 
nemogoča. Zato so raziskovalci skonstruirali vrstno 
specifične začetne oligonukleotide (JOHANSSON 
et al., 2010) in razvili protokole PCR v realnem času 
(IOOS et al., 2009, CHANDELIER et al., 2010), ki 
med drugim omogočajo, da glivo z molekularnimi 
tehnikami lahko določimo neposredno iz okuže-
nega rastlinskega materiala že v nekaj urah. 

Slika 1: Gliva C. fraxinea povzroča nekroze na listnih pecljih. Če nekroza objame celoten pecelj, se listi nad nekrozo 
posušijo. Okuženo listje skupaj s peclji predčasno odpade.
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Predvidevanje, s katerim se strinja večina raz-
iskovalcev, je, da bo bolezen po vsej verjetnosti 
uničila večino jesenov, vseeno pa bo ostalo dolo-
čeno število odpornih dreves, ki bodo pomemben 
genski fond za njegov obstoj in morebitno poznejše 
ponovno širjenje. Obstoj odpornejših dreves bo 
mogoče zagotoviti le s premišljenim gozdnogo-
spodarskim načrtovanjem in gojenjem gozdov. 
Pomembno je, da jesenove sestoje opazujemo, 
spremljamo napredovanje bolezni in predvsem, da 
ne ukrepamo prehitro. S sanitarno sečnjo dreves 
posežemo v sestoj, ko je večina poganjkov in vej 
že suhih in odmrlih. Posebno pozornost moramo 
nameniti posvetiti predvsem osebkom, ki kažejo 
večjo odpornost proti bolezni. Take ohranimo v 
sestoju in jim z gojitvenimi posegi omogočimo 
razvoj. Alternativa jesenu je sicer gorski javor 
(Acer pseudoplatanus L.), na peščenih tleh tudi 
topoli (Populus sp.), vendar zaradi nezadostno 
raziskanih zakonitosti razvoja bolezni in nedo-
končno razjasnjene biologije patogene glive ne 
hitimo z ukrepi in ne spreminjamo sestojev s 
premeno drevesnih vrst. Doslej nismo opazili, da 
bi se na odmirajočih in hirajočih jesenih namnožili 
sekundarni škodljivci (npr. pisani jesenov ličar ali 
mali črni jesenov ličar), zato v sestoje posegamo 
s sečnjo šele takrat, ko je zaradi propada drevesa 
ogrožena kakovost deblovine. 
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Znanstvena razprava

1  UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA

1  INTRODUCTION WITH PROBLEM 
DEFINITION

Cilj gospodarjenja z gozdovi je izpolnjevanje 
različnih človekovih materialnih in nematerialnih 
potreb zdaj in v prihodnosti. Učinke oziroma 
funkcije gozdov praviloma delimo na okoljske 
(ekološke), socialne in proizvodne (Zakon o 
gozdovih ..., 1993). Pričujoča raziskava obravnava 
značilnosti lesnoproizvodne funkcije bukovih 
sestojev na rastišču Isopyro-Fagetum KOŠ. 62. 
Sestoji na omenjeni združbi so, kljub majhni 
razširjenosti združbe (ZGS 2008), (posebno) 
zanimivi vsaj iz dveh vidikov. Prvič: rastišča, ki 
jih uvrščamo v obravnavano združbo, so skraj-
nejša, praviloma spadajo med varovalne gozdove 
(Pravilnik o ..., 1998), kljub vsemu pa je na njih 
dopustno pridobivanje lesa. So torej prehod 

1 G. M., univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana
2 Doc. dr. A. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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Kakovostna zgradba bukovih sestojev in pojavljanje rdečega 
srca na rastišču Isopyro–Fagetum KOŠ. 62
Quality Structure of Beech Stands and Red Heartwood Appearance on the Isopyro-
Fagetum KOŠ. 62 Site

Gregor METERC1, Aleš KADUNC2

Izvleček:
Meterc, G., Kadunc, A.: Kakovostna zgradba sestojev in pojavljanje rdečega srca na rastišču Isopyro-Fagetum KOŠ.62. 
Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 19. Lektoriranje 
angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku obravnavamo kakovost bukovih sestojev na rastiščih, ki jih uvrščamo v združbo Isopyro-Fagetum. 
Analiza je pokazala na precejšnjo pogostost napak debla, na nizko ležeče slepice, na pogost pojav rdečega srca 
in posledično na slabo sortimentno strukturo. Med tipi srca prevladuje normalno rdeče srce, sledi abnormalno, 
pogosta je tudi trohnoba.
Ključne besede: kakovost debel, sortimentna struktura, rdeče srce, bukev, Isopyro–Fagetum

Abstract:
Meterc, G., Kadunc, A.: Quality Structure of Beech Stands and Red Heartwood Appearance on the Isopyro-
Fagetum KOŠ. 62 Site. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 2. In Slovenian, abstract 
and summary in English, lit. quot. 19. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic. 
This paper analyses the quality of beech stands on sites classified into Isopyro-Fagetum association. Analysis showed 
rather high frequency of stem defects, low situated covered knot on tree stems, frequent red heartwood appearance 
and consequently an unfavorable assortment structure. The normal type prevails among the red heartwood types 
and it is followed by the abnormal type. Rottenness occurs often as well. 
Key words: stem quality, assortment structure, red heartwood, European beech, Isopyro-Fagetum

med gozdovi, kjer lesnoproizvodna funkcija ni 
okrnjena zaradi rastiščnih dejavnikov (kot so 
velik naklon, labilna podlaga, velika skalovitost 
ipd.), in gozdovi ekstremnih rastiščnih razmer, 
kjer pridobivanje lesa ne pride v poštev. Drugi 
vidik, zaradi katerega je zanimivo proučevanje 
lesnoproizvodnih značilnosti omenjene združbe, 
pa je, da gre večinoma za neintenzivno gospodar-
jene sestoje, kjer nege praktično nismo izvajali 
in so napake debel, kakovost sortimentov ter 
različne napake srca praktično v celoti rezultat 
naravnega razvoja sestojev oziroma so neodvisne 
od gozdnogospodarskih ukrepanj (predstavljajo 
torej naravne, »referenčne« vrednosti). 
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Cilj raziskave je ugotoviti, kakšno kakovostno 
strukturo oziroma vrednostne donose lahko 
pričakujemo s sestojev na »polvarovalnih« rasti-
ščih, kot so rastišča, ki jih uvrščamo v združbo 
Isopyro-Fagetum. Nadalje nas zanima pogostost 
različnih napak debel, prisotnost napak srca in 
sortimentna struktura sestojev, ki so bili v večji 
meri prepuščeni naravnemu razvoju. Primerjava 
takšnih sestojev z gospodarjenimi (negovanimi) 
primerljivih rastiščnih razmer omogoča oceno, 
koliko je z nego mogoče izboljšati kakovost. 

Ocena lesnoproizvodnih zmogljivosti sestojev 
(in potenciala rastišč) je eden izredno pomembnih 
elementov za določanje prioritet gospodarjenja. Če 
so realni donosi (nenegovanih sestojev) izredno 
pičli in če tudi z nego ne moremo bistveno povečati 
donosov, so takšna rastišča potencial sestojnih 
površin, kjer je ekonomsko racionalno načrtovati 
večje količine odmrlega lesa in naravnejšo struk-
turo sestojev za potrebe habitatov oziroma za (manj 
moten) potek določenih naravnih procesov. 

2  OBJEKT RAZISKAVE IN METODE 
DELA

2  RESEARCH OBJECT AND METHODS

Raziskavo smo izvedli v pogorju Kuma v Zasavju. 
Postavili smo pet raziskovalnih ploskev, velikosti 
30 x 30 metrov, na rastišču združbe Isopyro-Fage-
tum KOŠ. 62. Ploskve ležijo v GGE Dobovec - Kum. 
Izbrani analizirani sestoji so morali zadoščati 
naslednjim določilom:

– rastišče naj pripada isti sintaksonomski enoti (v 
danem primeru združbi Isopyro-Fagetum),

– sestoji morajo biti v optimalni fazi, s starostjo 
blizu kulminacije povprečnega volumenskega 
prirastka,

– poseganja v sestoje naj bodo minimalna, sestoji 
naj bodo glede drevesne sestave in sklepa čim 
bolj ohranjeni,

– drevesa naj bodo zdrava in vitalna.
Izbrane ploskve ležijo na apnenčasto-dolomitni 

matični podlagi (Gozdnogospodarski načrt ..., 
2006). Kot najpogostejša talna oblika se pojavlja 
kamnita sprsteninanasta rendzina. V sestojih pre-
vladuje bukev (v lesni zalogi dosega 85 % delež), 
primešani so še gorski in ostrolistni javor ter veliki 
jesen. Vse ploskve ležijo v altimontanskem pasu 
(preglednica 1), kar je sicer značilno za združbo 
(KOŠIR, 1979). 

Na vseh ploskvah smo posekali vse nadmersko 
drevje (drevje s prsnim premerom več kot 10 
cm). Skupno smo posekali 271 dreves, od tega 
231 bukev (85,2 %). Pred posekom smo za vsako 
drevo ugotovili drevesno vrsto, prsni premer 
(dbh), socialni razred (po Kraftovi 5-stopenjski 
lestvici), izmerili smo tudi štiri polmere krošnje 
(na 0,1 m natančno), utesnjenost krošnje (po 
ASSMANNU, 1961) ter zabeležili morebitno več-
vrhatost. Ob sečnji smo za vsako drevo ugotovili 
dolžino do prve žive, primarne veje (premera vsaj 
3 cm), dolžino do prve globinske in površinske 
slepice ter zabeležili število potencialnih vdornih 
mest za kisik v deblo (žmule, odlomljene veje 
...). Površino in volumen krošnje smo izračunali 

Značilnost
Raziskovalna ploskev

1 2 3 4 5
Nadmorska višina (m) 1.200 1.200 1.010 1.025 980
Ekspozicija SE NE W W SE
Naklon (°) 22 28 17 21 27
Kamnitost (%) 15 10 30 40 20
Gostota sestoja (N/ha) 611 633 711 679 379
Lesna zaloga (m3/ha) 552,4 546,2 738,8 683,3 677,9
Starost dreves iz strehe sestoja 123,2 129,5 117,0 114,5 117,7
Prsni premer (ar. sredina/SE(ar.sr.)) 32,0/1,56 30,4/1,26 28,2/1,62 31,0/1,08 38,7/2,60

SI100 (zgornja višina pri 100 letih) 16,08 15,60 23,79 22,25 25,82

Preglednica 1: Splošne značilnosti raziskovalnih ploskev
Table 1: Basic characteristics of research plots
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po metodologiji Pretzscha (2002). Drevesa smo 
krojili po načelih krojenja listavcev; na vsakem 
prerezu smo ugotovili (in v primeru pojavljanja 
izmerili dva križna premera) morebiten pojav 
rdečega srca ali trohnobe. Pri določanju tipa srca 
smo uporabili klasifikacijo po Sachseeju (1991), 
ki jo je dopolnil Knoke (2003b):

normalno rdeče srce,1. 
zvezdasto srce,2. 
abnormalno srce,3. 
ranitveno srce in4. 
razpokasto srce.5. 
Ob sečnji smo za vsako drevo ugotovili tudi 

njegovo sortimentno sestavo s pomočjo JUS-
standardov (JUS 1979). 

Poleg naštetega smo za vsako drevo zabeležili še 
morebitne mehanske poškodbe debel, koreničnika, 
prisotnost večjih odlomljenih vej, močno osutost 
krošnje, (večjo) krivost, prisotnost epikormskih 
poganjkov oziroma mrazne razpoke. 

Za izračun vrednostnih donosov smo se oprli 
na naslednji cenik sortimentov (bukev, fco. kami-
onska cesta):
– furnir: 115,60 €/m3,
– luščenec: 74,10 €/m3,
– žagovec I: 56,90 €/m3,
– žagovec II: 40,10 €/m3,
– žagovec III: 38,10 €/m3 in
– drva: 38,10 €/m3.

Pri izračunavanju vrednosti lesa na panju smo od 
vrednosti lesa na KC odšteli stroške sečnje in spravila 
po metodologiji Rebule in Kotarja (2004). Stroške 
gozdnega dela smo revalorizirali na tekoče leto. 

Pri vrednotenju smo se poslužili metod deskrip-
tivne statistike, multiple in logistične regresije. 

3  REZULTATI
3  RESULTS
3.1  Napake debel in lesa
3.1  Stem and wood defects

V prvem koraku prikazujemo relativno pogostost 
pojava poškodb oziroma določenih napak debel 
(preglednica 2). Iz preglednice je razvidno, da so 
sestoje šibko gospodarjeni, poškodb zaradi sečnje 
je malo, večina koreničnikov je poškodovanih 
zaradi kotalečega kamenja. Velika deleža krivih 
in večvrhatih dreves kažeta na odsotnost nege. 
Velik delež dreves z odlomljenimi vejami kaže 
na precejšnjo izpostavljenost abiotskim (vremen-
skim) dejavnikom. Osute krošnje in epikormski 
poganjki ter zimavost so relativno redki. Ploskvi 1 
in 2 izstopata pri nekaterih tipih poškodovanosti 
navzgor (poškodbe koreničnika, mrazne razpoke, 
večvrhatost), kar je posledica zaostrenih razmer 
tik pod vrhom Kuma. 

Veliko vlogo pri kakovosti lesa imajo grče 
oziroma slepice. Ugotavljamo, da se krošnja 
oziroma zdrave grče začnejo relativno nizko na 
deblu (preglednica 3). Še večjo težavo pa pomeni 
počasno preraščanje slepic. Tudi dominantno 
drevje je s tega vidika problematično, kar pomeni, 
da je zelo otežena možnost pridelave kakovostne 
hlodovine. 

Pri analizi pojava trohnobe in rdečega srca se 
je izkazalo, da na prerezih prevladuje normalno 
srce (preglednica 4). Preglednica 4 prikazuje rela-
tivno frekvenco na spodnjih treh prerezih debla. 
Pri posameznem drevesu smo lahko evidentirali 
več tipov srca (oziroma poleg srca še prisotnost 
trohnobe). Ugotavljamo, da se normalno srce 

Poškodba/napaka Ploskev 1 Ploskev 2 Ploskev 3 Ploskev 4 Ploskev 5 Skupaj

Rahlo odrgnjen koreničnik 18,2 19,3 4,7 14,8 5,9 12,9
Močno odgrnjen koreničnik 16,4 17,5 1,6 8,2 2,9 9,6
Odrgnjen zgornji del debla (sečnja) 5,5 0,0 4,7 0,0 2,9 2,6
Odlomljene veje (nad 3 cm premera) 61,8 49,1 40,6 49,2 50,0 49,8
Osutost krošnje (nad 25 %) 0,0 0,0 7,8 1,6 2,9 2,6
Krivost 23,6 33,3 23,4 21,3 29,4 25,8
Epikormski poganjki 5,5 5,3 7,8 1,6 2,9 4,8
Mrazna razpoka 9,1 12,3 4,7 3,3 2,9 6,6
Večvrhatost 30,9 42,1 23,4 24,6 26,5 29,5

Preglednica 2: Relativna frekvenca (%) pojava poškodovanosti in ocenjevanih napak debla
Table 2: Relative frequency (%) of damage types and estimated types of stem defects appearance
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Preglednica 3: Višina začetka krošnje, delež čistega debla, višina do najnižje globinske slepice in višina do najnižje 
površinske slepice po socialnih razredih
Table 3: The height of the crown base, the share of the branch-free bole, the height of the lowest depth covered knot 
and the height of the lowest surface covered knot by social classes

Znak Parameter
Socialni razred

Skupaj
vladajoči sovladajoči obvladani podstojni

Višina začetka krošnje 
(m)

Arit. sredina 8,76 8,82 6,12 3,84 7,83
Koef. variacije (%) 41,6 43,0 60,8 64,0 50,7

Delež čistega debla 
Arit. sredina 0,37 0,40 0,33 0,30 0,37
Koef. variacije (%) 39,5 37,9 58,0 63,4 44,5

Višina do najnižje glo-
binske slepice (m)

Arit. sredina 1,2 1,0 0,7 0,8 1,0
Koef. variacije (%) 94,5 74,5 51,9 63,3 87,5

Višina do najnižje povr-
šinske slepice (m)

Arit. sredina 3,4 2,9 2,2 1,7 2,9
Koef. variacije (%) 67,7 68,8 63,1 39,6 71,0

pojavi pri dobri polovici dreves, sledi pojav 
abnormalnega srca, precej je tudi razpokastega 
srca in trohnobe. Zvezdasto in ranitveno srce sta 
se pojavila redko. Le slaba petina dreves ni imela 
diskoloracijskih napak, z večjim deležem izstopa 
tretja ploskev. 

Nadalje smo želeli ugotoviti, kaj vpliva na 
verjetnost pojava normalnega rdečega srca pri 
bukvi. Omejili smo se na drugi prerez (na vrhu 
prvega hloda oziroma kosa debla). S pomočjo 
logistične regresije smo testirali vpliv naslednjih 
spremenljivk: prsni premer (dbh), višina drevesa, 
starost, učinek zastrtosti (razlika med fizično in 
razvojno starostjo), debelinski prirastek zadnjih 
20 let (DI20), višinski prirastek zadnjih 20 let 
(HI20), povprečni debelinski prirastek (MAIdeb), 
povprečni višinski prirastek (MAIvis), površina 
krošnje, volumen krošnje, delež čistega debla v 
višini drevesa, večvrhatost (večvrhata drevesa 
kodiramo z 1, preostale z 0), socialni razred 
(drevesa iz strehe sestoja prejmejo kodo 1, 
preostala kodo 0), višina prereza, višina pre-

Preglednica 4: Delež dreves glede na tip srca (%)
Table 4: The share (in %) of trees with regard to the type of the red heartwood or rottenness

Ploskev
Tip srca oziroma trohnobe

brez srca in 
trohnobe trohnoba normalno 

srce
ranitveno 

srce
razpokasto 

srce
zvezdasto 

srce
abnormalno 

srce
1 9,1 21,8 61,8 1,8 21,8 1,8 18,2
2 8,8 17,5 71,9 3,5 17,5 1,8 26,3
3 43,8 14,1 32,8 0,0 10,9 0,0 25,0
4 13,1 11,5 63,9 1,6 14,8 0,0 19,7
5 17,6 8,8 55,9 0,0 11,8 0,0 26,5
Povprečje 19,2 14,7 57,3 1,4 15,4 0,7 23,1

reza2 (predpostavka vpliva v obliki parabole) 
in število potencialnih vdornih mest za kisik v 
deblo. Z modelom smo pojasnili skupno 76,0 
% (psevdo) variance (Nagelkerke R2). Model 
pravilno razvrsti 89,0 % vseh dreves. Verjetnost 
pojava normalnega tipa srca se povečuje s prsnim 
premerom, povprečnim višinskim prirastkom, 
starostjo in volumnom krošnje (preglednica 
5). Nasprotno se verjetnost pojava zmanjša, če 
drevo tudi v višji starosti dobro prirašča v višino 
(krošnja se zmanjšuje počasneje), če ima drevo 
večjo površino krošnje in če je drevo dlje časa 
preživelo zastrto (poudariti velja, da je 90 % 
dreves imelo učinek zastrtosti krajši od 15 let, 
več kot 20 let učinka zastrtosti pa smo ugotovili 
za vsega 10 bukev). Verjetnost pojava normal-
nega srca se zmanjšuje tudi z višino prereza 
(preglednica 5). 

Poleg normalnega tipa srca se precej pogosto 
pojavi še abnormalno srce. Kaj vpliva na verjetnost 
njegovega pojava pri bukvi, smo preizkusili z 
enakim naborom spremenljivk kot pri normalnem 
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Preglednica 5: Vpliv značilnosti drevja in rastišč na pojav normalnega rdečega srca (drugi prerez)
Table 5: Influence of the tree traits and site characteristics on the normal type of the red heartwood formation (second 
cross-section)

Spremenljivka β Exp(β) Stopnja tveganja Vpliv na verjetnost 
pojava

Prsni premer 0,233 1,262 0,0005 povečuje
Povprečni višinski prirastek 47,245 3,298E+20 0,0031 povečuje
HI20 –2,348 ,096 0,0002 zmanjšuje
Starost 0,158 1,171 0,0009 povečuje
Učinek zastrtosti –0,410 ,663 0,0007 zmanjšuje
Višina prereza –1,024 ,359 0,0000 zmanjšuje
Površina krošnje –0,042 ,959 0,0072 zmanjšuje
Volumen krošnje 0,020 1,020 0,0065 povečuje
Konstanta –16,798 5,067E–08 0,0080 –

rdečem srcu. Z modelom smo pojasnili 68,8 % 
(psevdo) variance (Nagelkerke R2). Model pravilno 
razvrsti 88,8 % vseh dreves. Rezultati kažejo, da 
je pojav verjetnejši pri višjem drevju, pri večji 
povprečni širini branike, pri več vdornih mestih 
in pri večji površini krošnje (preglednica 6). Pre-
senetljivo: večji prsni premer prispeva k manjši 
verjetnosti, prav tako večji tekoči in povprečni 
višinski prirastek ter višje mesto prereza in daljša 
doba zastrtosti. 

S pomočjo analize variance (parne primer-
jave smo testirali z Bonferronijevim testom) in 
kontingenčne metode smo poizkušali ugotoviti, 
v katerih spremenljivkah se razlikujejo drevesa 
bukve glede na tip srca, ki smo ga zabeležili pri 
njih na drugem prerezu. Zaradi premajnega 
vzorca dreves z zvezdastim, ranitvenim in raz-

Preglednica 6: Vpliv značilnosti drevja in rastišč na pojav abnormalnega rdečega srca (drugi prerez)
Table 6: Influence of the tree traits and site characteristics on the abnormal type of the red heartwood formation 
(second cross-section)

Spremenljivka β Exp(β) Stopnja tveganja Vpliv na verjetnost  
pojava

Prsni premer –0,596 ,551 0,1297 zmanjšuje
Višina 1,114 3,048 0,0544 povečuje
Povprečni višinski prirastek –134,350 4,494E–59 0,0524 zmanjšuje
Povprečni debelinski prirastek 90,917 3,054E+39 0,0438 povečuje
HI20 –2,396 ,091 0,0018 zmanjšuje
Število vdornih mest 0,196 1,216 0,0678 povečuje
Površina krošnje 0,011 1,011 0,0230 povečuje
Višina prereza2 –0,117 ,890 0,0001 zmanjšuje
Učinek zastrtosti –0,152 ,859 0,0043 zmanjšuje
Konstanta 0,783 2,189 0,7512 –

pokastim tipom se omejujemo na drevje brez 
srca, na drevje z normalnim in abnormalnim 
tipom rdečega srca. Za drevje z normalnim tipom 
srca je značilno, da je od vseh najdebelejše in 
najstarejše, praviloma sodi v vladajoči razred, 
hitreje debelinsko prirašča, ima največjo krošnjo 
(preglednica 7). Po številu vdornih mest rahlo 
zaostaja za drevjem z abnormalnim tipom srca, 
vendar ima značilno več vdornih mest kot drevje 
brez srca. Drevje z abnormalnim tipom je pra-
viloma nekje vmes med drevjem z normalnim 
srcem in drevjem brez srca. Večinoma pripada 
sovladajočemu razredu, med obvladanimi in 
podstojnimi drevesi se pojavlja pogosteje kot 
normalni tip srca. 
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3.2  Kakovost in vrednost debel oziroma 
lesa

3.2  Stem or wood quality and value 

Že iz opisovanja napak izhaja, da sortimentna 
struktura sestojev ni ugodna. Izkazalo se je, da 
furnirske kakovosti ni, luščenca in žagovca I je 
skrajno malo, dve tretjini pa je drv (slika 1). Razlike 
med ploskvami so majhne, velja pa dodati, da so 
nižje ležeče ploskve nekoliko boljše (ploskve 3–5). 

Preglednica 7: Primerjava med drevjem brez srca, drevjem z normalnim srcem in drevjem z abnormalnim tipom 
rdečega srca po spremenljivkah
Table 7: Comparison between the trees without the red heartwood and trees with normal or abnormal type of the red 
heartwood by variables

Spremenljivka
Statistično značilne razlike (Bonferronijev test)

Vrstni red tipov glede 
na spremenljivkobrez srca  norm. 

rdeče srce
brez srca  ab-
norm. rdeče srce

norm. srce  ab-
norm. rdeče srce

Prsni premer –14,1*** –9,2*** 4,9 norm.>abn.>brez
Višina –3,4*** –2,6** 0,8 norm.> abn.> brez
Povprečni viš. prir. 0,008 0,002 –0,005 brez > abn.> norm.
Povprečni deb. prir. –0,07*** –0,05*** 0,02 norm.> abn.> brez
HI20 –0,03 0,13 0,16 norm.> brez > abn.
DI20 –1,16*** –0,80 0,36 norm.> abn.> brez
Delež čistega debla –0,014 0,035 0,049 norm.> brez > abn.
Št. vdornih mest –1,4* –1,6* –0,2 abn.> norm.> brez
Starost –24,9*** –15,5*** 9,4* norm.> abn.> brez
Površina krošnje –121,4*** –101,0*** 20,4 norm.> abn.> brez
Volumen krošnje –261,2*** –192,0** 69,2 norm.> abn.> brez
Učinek zastrtosti –2,3 –2,9 –0,7 abn.> norm.> brez
Spremenljivka Test kontingence (χ2 test)

χ2 vrednost Razlaga
Soc. razred 55,022*** Drevje brez srca je nadpovprečno zastopano v razredu obvladanih in 

podstojnih; drevje z normalnim srcem je nadpovprečno zastopnano 
pri vladajočem drevju; abnormalno srce se nadpovprečno pojavlja pri 
sovladajočem drevju; abnormalno srce je pogostejše kot normalno 
tudi pri obvladanem in podstojnem drevju

Večvrhatost 16,426*** Drevje brez srca je relativno redko večvrhato.

*Stopnja značilnosti pri tveganju 0,05; **stopnja značilnosti pri tveganju 0,01; ***stopnja značilnosti pri tveganju 0,001

V majhni meri tudi zaradi primešanih javorjev 
in jesena. Skupno smo analizirali 267,73 m3 neto 
debeljadi (287,88 m3 bruto). 

Iz sortimentne strukture, cenika sortimentov 
in stroškov pridobivanja lesa izhaja vrednost 
lesa na panju. Ta cena je nizka, rahlo boljša je 
na ploskvah 3 in 5 (preglednica 8). Razlike med 
ploskvami so v večji meri posledica različnih 
debelinskih struktur na ploskvah ter v manjši 
meri kakovostnih razlik. 

Preglednica 8: Vrednost lesa na panju po ploskvah
Table 8: Stumpage value of wood by plotsv

Ploskev Vrednost na panju (€/ha) Povprečna vrednost (na panju) na neto m3 (€/m3)
1 13.615,1 26,5
2 13.844,3 27,3
3 20.322,9 29,6
4 16.565,6 26,1
5 19.561,3 31,0

Skupaj 16.781,8 28,1
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Slika 1: Sortimentna sestava na ploskvah (%)
Figure 1: Assortment structure on the plots (in %)

4  RAZPRAVA
4  DISCUSSION
Obravnavana združba Isopyro-Fagetum, razen 
fitocenološkega proučevanja (KOŠIR, 1979), 
doslej še ni bila prirastoslovno proučena (KOTAR, 
2005). 

Analiza pojavnosti napak debel je pokazala 
na odsotnost nege (sorazmerno veliko krivih in 
večrhatih dreves) ter precej močan vpliv abiotskih 
dejavnikov (odlomljene veje). Kakovost debel 
je zmanjšana tudi zaradi nizko ležečih slepic, 
ki se počasi preraščajo tudi pri drevju z večjimi 
krošnjami. Z nego je mogoče (v mlajših sestojih) 
krošnje do neke mere povečati, s čimer se poveča 
tudi debelinski prirastek, ki pa je še vedno majhen 
(povečanje tlorisa krošnje za 100 % pri vladajočem 
drevesu poveča širino branike z 1,25 mm na 1,75 
mm). Nadalje velja upoštevati, da so krošnje v 
analiziranih sestojih, kljub odsotnosti nege, že 
relativno dolge oziroma globoke. 

Pri analizi pojava rdečega srca in trohnobe se 
je pokazalo, da na prerezih prevladuje normalno 
rdeče srce, kar je v skladu z literaturo (HÖWECKE, 
1998, BÜREN, 1998, KNOKE, 2003b). Höwecke 
(1998), za razliko od naših podatkov, ugotavlja 
sorazmerno velik delež dreves z zvezdastim srcem. 
Slednje naj bi veljalo predvsem za zelo debelo 
drevje, ki pa je v naši analizi izredno redko. Von 
Bürnova (1998) za Švico navaja, da je okvirno 

8 % deleža dreves z zvezdastim tipom. Knoke 
(2003b) navaja znatno nižje vrednosti (zvezdast 
tip 2 %, abnormalno srce 3 %). V naši raziskavi 
smo ugotovili relativno velik delež abnormal-
nega tipa srca, za katerega se sicer domneva, da 
nastaja pod vplivom suše in ob splošni fiziološki 
oslabelosti dreves predvsem pri bukvah, ki ne 
uspevajo na rastiščih, primernih svoji drevesni 
vrsti (SAHSEE, 1991). V okviru našega vzorca se 
kaže, da je abnormalno srce pogostejše pri sovla-
dajočem drevju, ki ima praviloma veliko vdornih 
mest za kisik. Verjetnost nastanka omenjenega 
tipa se poveča pri manjšem prsnem premeru ob 
hkratnem dobrem debelinskem priraščanju ozi-
roma veliki krošnji. Višinsko priraščanje deluje 
zaviralno na nastanek abnormalnega srca. Pri 
iskanju vplivnih spremenljivk na pojav normalnega 
rdečega srca smo potrdili vrsto standardnih relacij 
(prsni premer, povprečni višinski prirastek, tekoči 
višinski prirastek, starost, višina prereza, površina 
krošnje), ki so jih ugotovili že številni avtorji (e.g. 
KNOKE, 2003a) in so bile že velikokrat pojasnjene 
(e.g. TORELLI, 2001, KADUNC, 2006). Nekoliko 
presenetljivo pa se je pokazalo, da je verjetnost 
nastanka normalnega srca manjša pri drevju z 
daljšo dobo zastrtosti in večja pri večjem volumnu 
krošenj. Glede učinka zastrtosti moramo dodati, 
da je znašal delež dreves, ki so bila zastrta dlje kot 
15 let, le 10 % in da skorajda ni bilo dreves z več 
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kot 20-letno zastrtostjo. Pozitiven vpliv večjega 
volumna krošenj si razlagamo z večjo respiracijo 
(več vej pri enaki asimilacijski površini krošnje), 
kar pomeni, da manj ostane za rast (večja rast v 
zrelem obdobju deluje zaviralno na pojav srca); 
deloma pa tudi z dejstvom, da večji volumen kro-
šnje poveča verjetnost odmiranja vej v notranjosti 
krošnje ali pa spodaj, kar lahko poveča število 
vdornih mest za kisik. 

Za razumevanje zakonitosti pojavljanja različ-
nih tipov srca bo potreben večji vzorec na širši 
raziskovalni amplitudi. V okviru te raziskave se pri 
pojavu abnormalnega tipa srca poraja vprašanje, 
ali omenjeni tip sukcesijsko sledi normalnemu tipu 
srca v primeru določenega spleta dejavnikov (torej 
neobligatorno!)? Z drugimi besedami: pri bukvi, 
kjer se pojavi normalno srce, se pri določenih 
pogojih diskoloracija razvije v normalno srce. V 
prihodnje zagotovo velja intenzivirati proučevanje 
pojavnosti in zlasti vzrokov nastanka različnih 
tipov srca pri bukvi. 

Ugotovljena sortimentna struktura ni ugodna, 
kar je glede na skrajnejše rastiščne razmere in tudi 
glede na odsotnost nege pričakovano. Analizirano 
rastišče po kakovosti lesa sodi med najslabše 
v Sloveniji, tudi če ga primerjamo le z rastišči 
podobne produktivnosti (KADUNC in KOTAR, 
2005). Lahko bi dodali, da skrajnost rastiščnih 
razmer (relativno) bolj vpliva na kakovost lesa kot 
na produkcijsko sposobnost rastišča; delno tudi 
zaradi odsotnosti nege na takšnih rastiščih. 

V primeru analiziranega rastišča je vrednost 
lesa na panju praktično v celoti odvisna od cene 
drv in stroškov gozdnega dela. V sestojih s slabim 
sortimentnim sestavom je smiselno načrtovati in 
opraviti večji obseg sečenj v času ugodnih (visokih) 
cen za drva in obratno. 

Čeprav je obravnavana združba omejena na 
relativno ozek razpon rastiščnih dejavnikov 
(KOŠIR, 1979), je opaziti, da znotraj združbe 
nastajajo pomembne razlike tudi v kakovostnem 
potencialu. Pretežno je to zaradi razlik v nadmor-
ski višini, sestoji na nižjih nadmorskih višinah 
so produktivnejši (METERC, 2008), kar deloma 
omogoča večjo kakovost oziroma vrednost lesa. 
Obe ploskvi tik pod vrhom Kuma (ploskvi 1 in 2) 
sta podpovprečne kakovosti, kar je posledica višje 
nadmorske višine in tudi zaostrenih podnebnih 

razmer, ki vladajo na vrhu pogorja Kuma (delež 
nekaterih tipov poškodovanosti debla in tudi 
trohnobe sta tod najvišja). 

Vrednostne značilnosti združbe kažejo na 
nizek ekonomski potencial. Iz tega sledi, da je 
sestoje – zlasti na višjih nadmorskih višinah in na 
izpostavljenih legah – na obravnavanem rastišču 
ekonomsko racionalno primarno »namenjati« 
za ekocelice oziroma »ekopovršine«. Seveda v 
dogovoru z lastniki. 

Dodati je treba, da smo raziskavo omejili 
na prostorsko majhen predel v okolici Kuma, 
sicer se združba pojavlja še drugod (Gorjanci, 
Menina planina). V primeru širše raziskave bi 
zagotovo dobili boljši pregled nad kakovostjo in 
kakovostnim potencialom bukovih sestojev na 
omenjeni združbi. 

5  SUMMARY

The analyzed association Isopyro-Fagetum has 
not been studied yet with the exception of the 
phytosociological survey. Within this research the 
quality of mature beech stands was analyzed. The 
research was carried out on Kum Mountains in the 
central Slovenia. In order to study the quality, 271 
trees were cut on five research plots. Every log of 
the analyzed trees was classified into assortment 
classes, at the same time the red heartwood type 
and dimensions were noticed. Before harvesting 
operation stem defects were recorded. 

The absence of tending resulted in relatively 
high share of forked and curved stems, while 
the high frequency of broken branches indicates 
strong influence of abiotic factors. Stem quality 
is importantly reduced also by covered knots 
situated very low on the trunk. Unfortunately, 
also by the trees with larger crowns the knots are 
slowly overgrown. With proper tending the radial 
increment can be enlarged for 40%, but tree rings 
remain rather narrow (1.75 mm). 

The analysis of the red heartwood showed the 
prevalence of the normal type. The abnormal type 
of the red heartwood was noticed surprisingly 
often (23%). In addition, the cracked type occur-
red with 15% of trees, other types (spattering and 
wound type) were quite rare. 

Regarding the normal type standard, influential 
variables were confirmed (dbh, height increment, 
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age, crown surface, height of cross-section). To our 
surprise it turned out that the trees with longer 
suppressed growth in the youth had lower proba-
bility of red heartwood formation. On the other 
hand, bigger crown volumes contribute to higher 
probability of the red heartwood formation. The 
abnormal type is more frequent at codominant 
trees, probably due to a higher number of potential 
places for oxygen entrance.

For better understanding of causes of different 
types of red heartwood formation, a larger sample 
on wider research amplitude is needed. 

The established assortment structure is unfa-
vorable, the share of sawlogs is below 30%, and 
fuelwood prevails with almost 70%, while high 
quality log s are an exception. The analyzed site 
is among the worst with regard to the assortment 
structure in Slovenia even compared to the sites 
with a similar productivity.

The stumpage value of wood practically 
depends only on fuelwood prices and harvesting 
costs. Therefore, it is reasonable to plan more 
intensive harvesting operations in the favorable 
fuelwood prices period and vice versa. 

In addition, we have to stress that research 
was carried out on spatially very limited area and 
therefore different results are possible in the case 
of a broader analysis. 
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1 UVOD
1  Introduction

Pridobivanje lesa je sestavni del gospodarstva 
družinskih kmetij. V Sloveniji, ki ima nekaj več kot 
1,2 mil. ha gozdov, je slaba tretjina gozdov v lasti 
družinskih kmetij. Povprečna gozdna posest v lasti 
družinskih kmetij je s 5,6 ha trikrat večja kot pri 
preostalih zasebnih gozdovih. Zaradi splošnih teženj 
deagrarizacije družbe se zmanjšuje tudi skupno šte-

GDK: 3:682(045)=163.6
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vilo družinskih kmetij, ki se je od leta 2000 do leta 
2007 zmanjšalo od 86 tisoč na 75 tisoč. Po podatkih 
raziskav Statističnega urada Republike Slovenije (v 
nad. SURS) je 11 % družinskih kmetij brez gozda 
(DERNULC, 2002). Vseh zasebnih družinskih 
posesti je več kot 300 tisoč (MEDVED, 2003).

Znanstvena razprava
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Slovenija je gozdnata država z več kot 60 % 
gozda. Povprečna lesna zaloga znaša več kot 300 
m3/ha (GFRA, 2010). V zadnjih 60 letih se je 
stanje gozdov bistveno izboljšalo z vidika lesne 
zaloge pa tudi strukture drevesnih vrst, ki se 
preveša v korist listavcev in naravnim zgradbam 
gozdnih sestojev (Poročilo Zavoda za gozdove 
ZGS za leto 2007).

V obdobju od 1981 do 1985 so v zasebnih 
gozdovih posekali povprečno 1,84 mil. m3 lesa (54 
%) celotnega poseka (WINKLER/GAŠPERŠIČ, 
1987). Od tega je bilo uradno odkupljeno 1,19 
mil. m3 lesa (65 %) in namenjeno domači porabi 
0,65 mil m3. Intenzivnost poseka je znašala 2,81 
m3/ha oz. 63 % tekočega prirastka. Od 626 tisoč 
ha gozdov je bilo 3 % varovalnih in 1,4 % gozdov 
s posebnim namenom.

Leta 2007 je bilo po poročilu ZGS v zaseb-
nih gozdovih posekano 2,06 mil. m3 lesa bruto 
oziroma 63 % celotnega poseka (Poročilo ZGS 
za leto 2007). Po teh podatkih ni znana skupna 
količina tržne proizvodnje iz zasebnih gozdov, v 
katerih je intenzivnost poseka znašala 2,39 m3/
ha, kar je manj kot polovica tekočega prirastka 
(36 %) slovenskih gozdov. 

Cilj raziskave je podrobneje predstaviti rezul-
tate statističnih raziskovanj družinskih kmetij z 
namenom analizirati trende pridobivanja lesa po 
letu 2000. Nekatere trende bomo dodatno obdelali 
za daljše obdobje. Zaradi metodoloških razlik 
opredeljevanja statusa kmetij rezultati niso abso-
lutno primerljivi, so pa kljub vsemu pomemben 
kazalnik trendov pri pridobivanju lesa v zasebnih 
gozdovih, ki so v lasti družinskih kmetij.

V prispevku proučujemo gozdove družinskih 
kmetij z naslednjimi predpostavkami:
– gozdovi so pomembni za permanentno oskrbo 

z lesom za energetske potrebe;
–  gozdovi so sestavni del kmetije in pomembni 

z vidika stalnih prihodkov in dolgoročnih 
finančnih rezerv;

– krizne razmere v družbi posredno vplivajo na 
intenzivnost gospodarjenja z gozdovi;

–  neodvisno zbiranje podatkov v okviru stati-
stičnih raziskovanj ima pomembno vlogo za 
primerjave podatkov, ki so zbrani v okviru 
gozdarstva.

2  RAZVOJ ZASEBNE POSESTI PO 
II. SVET. VOJNI

2  PRIVATE PROPERTY 
DEVELOPMENT AFTER THE 
WORLD WAR II

Z razvojem družbe se spreminjajo tudi družbeno-
ekonomski odnosi in socialna struktura prebival-
stva. Pred drugo svetovno vojno so bili slovenski 
gozdovi v pretežno kmečki in veleposestniški lasti. 
Po koncu vojne se je v petdesetih letih struktura 
zelo spremenila: veleposestniški gozdovi so bili 
v celoti nacionalizirani, kmečkim je bila omejena 
površina praviloma do 45 ha, drugim zasebnim pa 
do 5 ha. Kljub temu smo imeli v Sloveniji tudi v 
socializmu, za razliko od nekaterih drugih vzho-
dnoevropskih držav, kmetijsko zemljo in gozdove 
v večinski zasebni lasti. Leta 1980 je bilo v zasebni 
lasti okoli 650.000 ha gozdov, v strukturi lastnikov 
je bilo 60 % kmetov, ki so imeli v lasti tri četrtine 
zasebnih gozdov (WINKLER, 1996). 

Leta 1991, ko je bil ob osamosvojitvi Slovenije 
uveden demokratični družbeni sistem, je bila spre-
jeta zakonodaja o denacionalizaciji, ki ob vračanju 
ni upoštevala socialnega statusa zasebnih lastnikov. 
Upoštevane so bile enake pravice vseh potomcev 
iz dednega prava in dokaz o državljanstvu v času 
denacionalizacije. Zakon je omogočal vračilo po 
vojni odvzetega premoženja kmetom in drugim 
zasebnim lastnikom gozdov, agrarnim skupnostim, 
veleposestnikom in Cerkvi. Posledice tega zakona 
se zdaj kažejo tako v povečanju pestrosti zasebnih 
oblik lastnine gozdov, povečanju površin zasebnih 
gozdov in velikemu povečanju števila solastniških 
razmerij zaradi prenosa pravic lastnine v naravi 
na vse dediče.

Skupna površina gozdov se je povečala za 39 
%. Državnih gozdov je uradno sicer skoraj enako, 
a jih velik del spada med varovalne gozdove. Po 
končani denacionalizaciji jih bo le še okoli 20 %. 
Površina kmečkih gozdov se je praktično razpo-
lovila, površina preostalih zasebnih gozdov pa je 
večja za 18-krat in znaša že več kot 0,58 milj. ha. K 
temu sta največ prispevala hiter industrijski razvoj 
pred tremi desetletji in zakon o denacionalizaciji 
v prejšnjem desetletju.

Na prelomu tisočletja smo (MEDVED, 2003) 
s pomočjo podatkov gozdnogospodarskih načr-
tov o posestni strukturi vseh zasebnih gozdov 
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in podatkov o strukturi popisa družinskih 
kmetij (DERNULC, 2002) izračunali posestno 
strukturo preostale zasebne gozdne posesti 
(preglednica 2).

Posestna struktura je sicer že nekoliko zasta-
rela, toda jasno kaže, da je preostala zasebna 
gozdna posest sorazmerno enakomerno površin-
sko zastopana po velikostnih kategorijah gozdne 
posesti in desno asimetrično po številu lastnikov. 
Največ gozdov družinskih kmetij, kar 58 %, je v 
razredu 5 do 30 ha in le 2,6 % je posesti do 1 ha. 
Preostala zasebna posest je precej enakomerneje 
porazdeljena po kategorijah posesti do 30 ha (25,7 
do 31,6 %), najmanjši delež površin (12,9 %) pa 
je v kategoriji nad 30 ha (58 %).

Struktura števila posesti je še bolj asimetrična. 
Pri družinskih kmetijah jih ima le 1,8 % posest, 
večjo od 30 ha, pri preostali zasebni posesti pa je 
takih lastnikov le 0,2 %. Kar tri četrtine preostalih 
zasebnih posesti je manjša od 1 ha. 

3 METODA
3 METHOD

Popis kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju 
popis kmetijstva) je osnovno statistično razisko-
vanje za zbiranje podatkov o stanju in razvojnih 
trendih na področju kmetijstva. Priporoča ga tudi 
Organizacija Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo (FAO) in po njenih priporočilih ga 
izvajajo mnoge države sveta. V vseh državah EU 
je zakonsko predpisan in ga izvajajo vsakih deset 
let. Z njim zberejo temeljne podatke o zemljiški, 
socio-ekonomski in proizvodni strukturi ter 
tehnološki opremljenosti kmetijskih gospo-
darstev (SURS, Metodološka pojasnila, 2004, 
DERNULC, 2002)). Definicije uporabljenih 
pojmov so naslednje: 

Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in 
poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč, 
gozdov, zgradb, opreme in delovne sile, ki se 
ukvarja s kmetijsko pridelavo in ima enotno 
vodstvo.

Kmetijska podjetja so podjetja, družbe in 
zadruge, ki so registrirani v registru podjetij in 
opravljajo kmetijsko dejavnost.

Leto 
Year

Površina gozda
Forest area

(000 ha)

Gozd družinskih 
kmetij / Family 

farms' forests (%)

 Drugi zasebni goz-
dovi / Other private 

forests (%)

Državni gozdovi 
 State forests 

(%)
1951   900 64  3 33
1985 1.056 37 25 38
2010* 1.253 30 46 24

Preglednica 1: Razvoj površine gozda in lastniške strukture v zadnjih šestih desetletjih
Table 1: Forest area and ownership structure development in the last six decades

* GFRA 2010 ocena / estimation

Preglednica 2: Posestna struktura zasebnih družinskih gozdov leta 2000 
Table 2: Ownership structure of privately owned family forests in 2000

Velikost gozdne 
posesti
Forest property size

Število posesti 
Structure of estates (No.)

Površina gozda 
Structure of forest surface area

družinske kmetije 
 Family farms (%)

preostala zasebna 
posest/ Other private 

estates (%)

Družinske kmetije 
Family farms (%)

preostala zasebna 
posest/ Other private 

estates (%)
Do / Up to 1 ha 24,2 74,8 2,6 25,7
1 - 5 ha 46,1 21,6 23,4 31,6
5 - 30 ha 27,9 3,4 58,0 29,8
Nad / Over 30 ha 1,8 0,2 16,0 12,9
Skupaj / Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Družinske kmetije so vsa preostala kmetij-
ska gospodarstva, ki ustrezajo merilu evropsko 
primerljive kmetije. 

Evropsko primerljiva kmetija (EPK) je tisto 
gospodarstvo, ki ima v uporabi (last ali najem) 
najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč. Merila EPK z 
manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi pa 
izpolnjujejo tudi gospodarstva, ki imajo v uporabi: 
najmanj 10 a kmetijskih zemljišč in 90 a gozda; 
ali 50 a njiv in vrtov; ali najmanj 5 a intenzivnih 
vinogradov; ali najmanj 30 a vseh vinogradov; 
ali 10 a intenzivnih sadovnjakov; ali 30 a vseh 
sadovnjakov; ali najmanj 30 a vinogradov in 
sadovnjakov; ali najmanj 1 glavo velike živine; 
ali več kot 50 panjev čebel; ali pridelujejo vrtnine 
za prodajo.

Opredelitev socialno-ekonomske kategorije 
družinska kmetija se je v Sloveniji redno začela 
uporabljati s popisom leta 2000. V sedemdesetih in 
tudi pred tem so bili zasebni lastniki opredeljeni s 
terminoma kmetje in nekmetje. V osemdesetih je 
nastala diferenciacija socialno-ekonomskih tipov 
(KOVAČIČ, 1983), ki uvaja termine čista kmetija, 
mešana kmetija, dopolnilna kmetija, ostarela 
kmetija in nekmečka posest. Socio-ekonomski 
tip kmetije upošteva, iz katerih virov kmečko 
gospodinjstvo pridobiva dohodek in kakšen je 
zaposlitveni status članov kmečkega gospodinjstva 
ter njihova starost. Po osamosvojitvi leta 1991 in 
pozneje z začetki približevanja evropski kmetijski 
politiki je bil uveden tudi termin evropsko pri-
merljive kmetije (DERNULC, 2002).

Za potrebe te raziskave smo iz različnih virov 
podatkov v prejšnjem obdobju smiselno primerjali 
podatke za kmetije v osemdesetih letih (WIN-
KLER/GAŠPERŠIČ, 1987), čiste in mešane kmetije 
v devetdesetih (MEDVED, 1991, MEDVED, 2000) 
in družinske kmetije v zadnjem desetletju.

Po koncu 2. svetovne vojne je bila opravljena 
inventarizacija gozdov (ponatis UL BFG, 2007). 
V začetku šestdesetih (LAVRIČ, 1953) je bila 
opravljena obsežna raziskava o porabi lesa v 
Sloveniji s posebnim poudarkom na domači rabi 
lesa. Leta 1985 je bila opravljena popisna analiza 
zasebnih gozdov, ki omogoča uporabo nekatere 
uporabne primerjave (WINKLER/, GAŠPERŠIČ, 
1987). Leta 1990 in leta 1995 je bilo opravljeno 
na območju celotne Slovenije vzorčno anketiranje 

lastnikov gozdov z velikimi stratificiranimi vzorci 
po velikostnih kategorijah posesti (MEDVED, 
1991, MEDVED/WINKLER, 1995, MEDVED, 
2000). Od leta 2000 se gospodarjenje z gozdovi 
in posek sistematično spremlja v okviru raziskav 
SURS (Popis kmetijskih gospodarstev leta 2000 
in vzorčne raziskave kmetijskih gospodarstev v 
letih 2003, 2005 in 2007). Rezultati so obravnavani 
podrobneje zaradi enakih metodologij.

Z izjemo raziskave leta 1985 smo oblikovali 
oz. sodelovali pri metodološki zasnovi raziskav. 
Na podlagi naših prizadevanj v Sosvetu za stati-
stiko gozdarstva pri SURS je bilo v okvir raziskav 
kmetijskih gospodarstev leta 2000 vključeno tudi 
poglavje o gozdarstvu.

Statistično raziskovanje strukture kmetijskih 
gospodarstev sodi med temeljna statistična razisko-
vanja na področju kmetijstva, s katerimi zbiramo 
podatke o rabi zemljišč, številu živine, delovni sili 
v kmetijstvu, kmetijski in gozdarski mehanizaciji, 
dopolnilnih dejavnostih ter o gozdarstvu na kme-
tijskih gospodarstvih. V raziskovanje so vključena 
vsa kmetijska gospodarstva, ki jih delimo na 
kmetijska podjetja in družinske kmetije.

V skladu z zakonodajo EU raziskovanje vsakih 
10 let poteka kot popis, v vmesnih, zakonsko pred-
pisanih letih pa lahko kot vzorčno raziskovanje. 
Tako je bil v Sloveniji leta 2000 popis kmetijskih 
gospodarstev, v letih 2003, 2005 in 2007 pa so 
bila vzorčna raziskovanja. Za leto 2010 je pred-
viden naslednji popis kmetijskih gospodarstev. 
Z zakonodajo EU je poleg metodologije zbiranja 
predpisan tudi seznam obveznih spremenljivk, 
da so rezultati raziskovanj primerljivi med vsemi 
državami članicami EU. Poglavje o gozdarstvu ni 
obvezni del evropskih zahtev, zato je v Sloveniji 
dodano in metodološko opredeljeno na podlagi 
predhodnih raziskav iz leta 1990 (MEDVED, 
1991) in leta 1995 (MEDVED, 2000).

V okviru popisa kmetijskih gospodarstev na 
SURS se v sklopu gozdarstvo zbirajo podatki o 
površini gozda, o najemu delavcev s stroji v goz-
darstvu, o poseku lesa (ločeno za iglavce in listavce 
v neto kubičnih metrih) ter podatki o gozdarski 
mehanizaciji in opremi. Za vzorčne raziskave v 
letih 2003, 2005 in 2007 je bil za potrebe te raz-
iskave izračunan tudi 95 % interval zaupanja za 
oceno populacijskih parametrov.
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4 REZULTATI
4 RESULTS

Trendi intenzivnosti pridobivanja so prikazani z 
različnimi indikatorji: število lastnikov s sečnjo, 
delež lastnikov s sečnjo, skupna količina poseka, 
intenzivnost gospodarjenja z gozdom nakazuje 
količina poseka na lastnika in količina poseka na 
površino, količina in struktura poseka po skupinah 
drevesnih vrst (iglavci, listavci), glavnih skupinah 
sortimentov, namenu rabe in komercialnim oz. 
domačim potrebam. V preglednicah so navedene 
tudi intervalne ocene za populacijske parametre 
pri 95 % zaupanju. Intervalne ocene so navedene 
v absolutnih enotah odstopanja od cenilke popu-
lacije in v relativnih razmerjih.

4.1 Pogostost opravljanja sečnje na 
družinskih kmetijah

4.1 Felling frequency on family farms

Pogostost opravljanja sečnje lahko izrazimo s 
skupnim številom lastnikov gozdov, ki opravljajo 
sečnjo, in deležem lastnikov, ki v posameznem letu 
(intervalno obdobje 12 mesecev pred raziskavo, 
od 1. junija leto pred raziskavo do 31. maja v letu 
raziskave) opravljajo sečnjo.

V okviru raziskav SURS je bilo leta 2000 v popis 
vključenih 76.653 družinskih kmetij, sečnjo pa jih 
je v obdobju enega leta pred raziskavo opravljalo 
dobri dve tretjini (67,3 %). V naslednjih raziska-
vah se je število kmetij s sečnjo absolutno sicer 
zmanjšalo, relativno pa povečalo. Relativno največ 
jih je sečnjo opravljalo po podatkih raziskave leta 
2005, in sicer 73,3 %. Zanesljivost ocene pri 5 % 
stopnji tveganja je relativno velika in v tistem 
letu znaša +/– 674 družinskih kmetij oz. 1,33 %. 
Tudi v letih 2007 (1,43 %) in leta 2003 (1,62 %) 

je bila intervalna ocena nizka in kaže na relativno 
majhno variabilnost v številu kmetij, ki se odlo-
čajo za sečnjo v danem referenčnem obdobju 12 
mesecev pred raziskavo.

4.2  Skupna količina poseka
4.2 Total felling

Skupna količina poseka družinskih kmetij se je 
od leta 2000 do leta 2007 povečala za količnik 
1,21. Sečnja se je relativno počasi večala do leta 
2003, potem pa se je v obdobju od leta 2003 do 
leta 2007 v povprečju večala za 5 % na leto. Hkrati 
se je zmanjšalo število kmetij za količnik 0,93, 
največ prav v zadnjih dveh letih. Zaradi obratno 
sorazmernih trendov v količini poseka in številu 
družinskih kmetij s sečnjo se je povprečni posek 
na kmetijo povečal kar za količnik 1,30. Do leta 
2005 je bilo povečanje relativno enakomerno, 
potem pa se je v zadnjih dveh letih povečalo kar 
za 17 %. Povprečni posek na družinsko kmetijo 
se je v sedmih letih  s 25 m3 povečal na 32,6 m3. 
Intervalna ocena zanesljivosti ocene poseka je 
bila v letih 2003 in 2005 relativno nizka (2,84 % 
in 3,79%) in zato ocena poseka pri 95 % tvega-
nju dokaj zanesljiva in v mejah +/– 50 tisoč m3. 
Leta 2007 je ocena skupne količine poseka manj 
zanesljiva (+/– 117 tisoč m3 oz. +/– 7,52 %) zaradi 
velikega povečanja sečnje iglavcev, kar je razvidno 
v naslednjem poglavju.

4.3  Struktura poseka po drevesnih 
vrstah in namenu rabe

4.3 Felling structure per tree species and 
purpose of use

V proučevanem obdobju se je spreminjala tudi 
struktura poseka glede na skupine drevesnih vrst 

Preglednica 3: Število družinskih (DK) kmetij s sečnjo 
Table 3: Number of family farms (FF) with tree felling activities

Leto raziskave /
Year of research

Število DK 
/ 

No. of FF

Število DK s 
sečnjo 

No. of FF with 
cutting

Intervalna ocena 
sp. meja  zg. meja /

Confidence  Interval
Lower limit
Upper limit

Delež DK
s sečnjo / 

Share of FF with 
cutting (%)

Intervalna ocena DK s 
sečnjo /

Interval assessm. FF 
with cutting (%)

2000 76.653 51.571 Popis / Census 67,3 Popis / Census
2003 68.644 46.909 46.150 47.667 68,3 (+/- 1,62 %)
2005 68.913 50.480 49.806 51.154 73,3 (+/- 1,33 %)
2007 67.138 47.713 47.030 48.397 71,1 (+/- 1,43%)
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Preglednica 4: Količina poseka lesa v obdobju  2000–2007 
Table 4: Quantity of wood felled in the 2000-2007 period 

Leto raziskave 
/ Year of re-
search

Količina poseka DK 
/Quantity of felled 

wood  
FF (m3)

Število DK s 
sečnjo / No. of  
FF with cutting

Povprečni posek na 
DK / Average felling 

per FF (m3)

Intervalna oce-
na /Confidence 

Interval 
(+/– m3)

Intervalna ocena 
/ Confidence 

Interval 
(+/– %)

2000 1.286.868 51.571 25,0 Popis / Census
2003 1.316.431 46.909 28,1 49.838 3,79
2005 1.423.074 50.480 28,2 40.374 2,84
2007 1.557.151 47.713 32,6 117.070 7,52

Relativna razmerja, leto 2000 = 1,00
Relative relations, year 2000 = 1,00

2000 1,00 1,00 1,00
2003 1,02 0,91 1,12
2005 1,11 0,98 1,13
2007 1,21 0,93 1,30

(preglednica 5). Skupni posek se je povečal za 21 
%, v okviru tega pa je bilo povečanje pri listavcih le 
7 %, pri iglavcih pa kar 47 % glede na izhodiščno 
leto 2000. Skupna količina poseka iglavcev je bila 
v zadnjem referenčnem obdobju raziskave leta 
2007 večja za 213 tisoč m3, pri listavcih pa le za 
57 tisoč m3 v primerjavi z letom 2000. V Sloveniji 
je bilo v letih 2005 do 2007 precejšnje povečanje 
poseka iglavcev zaradi napada podlubnikov (Ips 
sp.) (Poročilo ZGS, 2008). Sanacija poškodovanih 
gozdov iglavcev je verjetno tudi glavni razlog za 
veliko povečanje sečenj na družinskih kmetijah. 
Velika nesorazmerja v količini poseka po kmeti-
jah se kažejo tudi v visoki intervalni oceni v letu 
2007, ki znaša kar +/– 101 tisoč m3. Pri listavcih 

je intervalna ocena relativno nizka in podobna v 
vseh letih raziskav in najmanj 2,7-krat nižja kot 
pri iglavcih.

Precej nižja kot je variabilnost pri količini 
poseka, je pri številu družinskih kmetij s sečnjo. 
Pri listavcih znaša le od 1,46 % do 1,73 %, pri 
iglavcih pa je nekoliko višja, od 3,27 % do 3,83 
% (preglednica 6).

V okviru strukture poseka smo analizirali 
posek lesa, ki ga družinske kmetije namenijo 
za energetske potrebe (preglednica 7). Količina 
poseka se je najbolj povečala, za skoraj 145 tisoč 
m3, leta 2005. 

Leta 2007 se je skupna količina poseka lesa za 
energetske namene pri listavcih  zmanjšala, pri 

Leto 
raziskave 
Year of 
research

Količina poseka 
DK / Quantity of 
felled wood  FF 

(m3)

Posek iglavci 
Felled conifers

(m3)

Posek listavci
Felled deciduous 

trees
(m3)

Intervalna ocena, 
igl. (%)Confidence 

Interval 
Con. (%)

Intervalna ocena, 
list. (%) 

Confidence Inter-
val Dec. (%)

2000 1.286.868 452.822 834.046 Popis / Census
2003 1.316.431 460.075 856.356 8,35 2,94
2005 1.423.074 528.345 894.729 5,70 2,12
2007 1.557.151 665.972 891.179 15,19 3,53

Relativna razmerja, leto 2000 = 1,00
Relative relations, year 2000= 1,00

2000 1,00 1,00 1,00
2003 1,02 1,02 1,03
2005 1,11 1,17 1,07
2007 1,21 1,47 1,07

Preglednica 5: Količina poseka po drevesnih vrstah
Table 5: Quantity of felled wood with regard to different tree species
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iglavcih pa se je nadaljeval trend povečevanja, 
saj je bilo leta 2007 posekano 60 % več lesa kot 
leta 2000. Pri listavcih je bilo v enakem obdobju 
zabeleženo povečanje za 12 %. Intervalne ocene 
so pri listavcih bistveno nižje kot pri iglavcih, kar 
pomeni, da je variabilnost pri sečnji iglavcev za 
energetske namene večja.

Ne glede na povečanje skupnega poseka lesa za 
energetske namene za 16 % se je število družinskih 
kmetij nekoliko zmanjšalo. Za 20 % se je povečalo 
število družinskih kmetij, ki za energetske namene 
sekajo tudi iglavce, Zanesljivost populacijskih ocen 
je tako kot v primeru količin lesa tudi pri številu 

Preglednica 6: Število družinskih kmetij in posek po drevesnih vrstah
Table 6: Number of family farms and felling with regard to different tree species

Leto razi-
skave
Year of re-
search

Število DK s po-
sekom / No. of FF 

with cutting
(n)

Posek iglavci
Felled conifers

(n)

Posek listavci
Felled decidu-

ous trees
(n)

Intervalna 
ocena,

igl. / Interval 
assessment
Con. (%)

Intervalna 
ocena, list. 

Interval assess-
ment Dec. (%)

2000 51.571 17.037 47.848 Popis / Census
2003 46.909 15.290 44.686 3,83 1,73
2005 50.480 16.929 47.484 3,30 1,46
2007 47.713 17.212 44.288 3,27 1,59

Relativna razmerja, leto 2000 = 1,00
Relative relations, year 2000 = 1,00

2000 1,00 1,00 1,00
2003 0,91 0,90 0,93
2005 0,98 0,99 0,99
2007 0,93 1,01 0,93

Leto razi-
skave
Year of 
research

Količina poseka DK 
Quantities of felled 

wood  FF (m3)

Posek iglavci
Felled conifers

(m3)

Posek listavci
Felled deciduous 

trees (m3)

Intervalna ocena,
igl. / Confidence 
Interval Con. (%)

Intervalna oce-
na, list. / Con-

fidence Interval 
Dec. (%)

2000 731.348 62.574 668.774 Popis Census
2003 792.521 59.275 733.247 6,02 2,47
2005 877.2409 85.150 792.259 8,00 1,82
2007 850.518 99.871 750.647 6,24 2,18

Relativna razmerja, leto 2000 = 1,00
Relative relations, year 2000 = 1,00

2000 1,00 1,00 1,00
2003 1,08 0,95 1,10
2005 1,20 1,36 1,18
2007 1,16 1,60 1,12

Preglednica 7: Količina poseka za energetske namene po drevesnih vrstah
Table 7: Quantities of wood felled for energy purposes with regard to different tree species

kmetij večja pri poseku listavcev kot pri poseku 
iglavcev (preglednica 8).

V skupni strukturi poseka smo analizirali deleže 
lesa po namenu rabe. Zaradi velikih količin poseka 
iglavcev v letu 2007 se je povečala raba okroglega 
lesa za primarno predelavo na 40,2.%. Raba lesa 
za energetske namene je bila najvišja v strukturi 
leta 2005 (61,5 %) (preglednica 9).

Pri analizi strukture prodaje in domače rabe lesa 
(preglednica 10) smo ugotovili, da so bila razmerja 
zelo podobna pri prvih treh raziskavah (prodaja 
37,5 % +–- 0,7 %), v zadnji pa se je delež prodaje 
značilno povečal (44 %). Razlog je bil predvsem v 
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Preglednica 8: Število družinskih kmetij in posek za energetske namene po drevesnih vrstah
Table 8: Number of family farms and felling for energy purposes with regard to different tree species

Leto razi-
skave
Year of re-
search

Število DK s pose-
kom

No. of FF with cut-
ting (n)

Posek iglavci
Felled conifers  

(n)

Posek listavci
Felled deciduous 

trees (n)

Intervalna ocena, 
igl. / Confidence 
Interval Con. (%)

Intervalna oce-
na, list. / Con-

fidence Interval 
Dec. (%)

2000 48.478 7.362 46.153 Popis / Census
2003 44.603 7.437 43.327 5,91 1,79
2005 48.434 8.344 46.240 5,23 1,51
2007 45.119 8.864 42.617 5,04 1,66

Relativna razmerja, leto 2000 = 1,00
Relative relations, year 2000 = 1,00

2000 1,00 1,00 1,00
2003 0,92 1,01 0,94
2005 1,00 1,13 1,00
2007 0,93 1,20 0,92

Preglednica 9: Struktura poseka glede na glavni namen rabe (%)
Table 9: Structure of felled wood with regard to the main purpose of its use (%)

povečanem poseku iglavcev. Posamezne skupine 
sortimentov v letu 2007 beležijo naslednjo rast 
glede na leto 2000:
–  les za energetske namene – iglavci (količnik 

2,69),
–  hlodovina iglavci (količnik 1,64),
–  les za energetske namene – listavci (količnik 

1,58).

Leto raziskave
Year of research

Skupni posek
Total cut

Les za energetske 
namene  

Wood for energy

Okrogli les za ža-
ganje

Sawnwood

Preostali les
Other wood

2000 100,0 56,8 36,5 6,7
2003 100,0 60,2 34,0 5,8
2005 100,0 61,6 33,6 4,8
2007 100,0 54,6 40,2 5,2

Preglednica 10: Struktura poseka za komercialno in domačo rabo
Table 10: Structure of felling for commercial and domestic use 

Leto raziskave
Year of re-
search

Delež v % / Share in % Indeks rasti (2000 = 1) /
Growth index (2000 = 1)

Total cut
Total cut

Les za prodajo 
Wood for sale

Les za domačo 
rabo

Wood for domes-
tic use

Les za prodajo 
Wood for sale

Les za domačo 
rabo

Wood for domes-
tic use 

2000 100,0 38,2 61,8 1,00 1,00
2003 100,0 36,9 63,1 0,99 1,05
2005 100,0 37,1 62,9 1,07 1,13
2007 100,0 44,0 56,0 1,39 1,10

4.5  Intenzivnost gospodarjenja z 
gozdom – Količina poseka na 
površino gozda

4.5  Forest management intensity - felling 
quantities per forest surface area

Pri intenzivnosti gospodarjenja z gozdom smo 
analizirali količine poseka po različnih velikostnih 
kategorijah posesti, in sicer po enakih razredih kot 
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v preglednici 2 z dodatno delitvijo razreda 5 do 30 
ha. Na sliki 1 so prikazane količine poseka na enoto 
površine 1 ha za vse štiri raziskave od leta 2000 do 
leta 2007 in dodan je trend povprečne vrednosti 
vseh rezultatov z intervalom +/– 20 %. 

Intenzivnost sečnje je največja v najmanjši 
posesti, kjer verjetno marsikje že presega prirastne 
zmogljivosti gozdov. Kljub vsemu je treba pouda-
riti, da na manjši posesti večino lesa porabijo za 
energetske namene, zato uporabijo tudi tanjši les 

Slika 1: Intenzivnost pridobivanja lesa in velikost posesti (interval je +/– 20 % povprečne vrednosti)
Figure 1: Intensity of timber harvesting and forest property size (interval is +/- 20 % of the average value)

in veje, kar prispeva k večjemu izkoristku bruto 
količin lesa. V kategorijah posesti, ki so večje od 
5 ha, je povprečni posek dokaj podoben in v pov-
prečju znaša okoli 3 m3/ha. V zadnji raziskavi pa 
so skoraj vse vrednosti nadpovprečne, zato je tudi 
skupno povprečje poseka v letu 2007 znašalo dobre 
4 m3/ha. Prav povprečne podatke o intenzivnosti 
poseka na enoto površine smo primerjali s prej-
šnjimi raziskavami iz let 1981–1985 (WINKLER/
GAŠPERŠIČ, 1987), 1990 (MEDVED, 1991) in 

Slika 2: Intenzivnost poseka na kmetijah po letu 1980
Figure 2: Intensity of cutting on farms after 1980
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1995 (MEDVED, 2000). Primerjalni prikaz je 
na sliki 2.

V obdobju od 1980 do 1995 lahko govorimo 
o stagnaciji intenzivnosti poseka v kmečkih 
gozdovih, od leta 2000 pa spremljanje družinskih 
kmetij kaže na stalno povečevanje. Prav tako se 
v slovenskih gozdovih povečujeta tudi prirastek 
in posek v družinskih gozdovih in predstavlja od 
50 % do 60 % te vrednosti. 

4.6  Intenzivnost gospodarjenja z 
gozdom – delež kmetij s sečnjo

4.6 Forest management intensity – share 
of farms with cutting

Podatke o pogostosti sečenj smo primerjali tudi 
z raziskavama iz let 1990 in 1995. Ugotovitve o 
pogostosti sečenj čistih in mešanih kmetij so 
povsem primerljivo z družinskimi kmetijami od 
leta 2000 naprej. Zaradi zanimivosti podatkov 
zato ni prikazano leto 1990, ampak podatki o 
povprečni pogostosti sečenj na dopolnilnih, osta-
relih in nekmečkih posestih. Ugotovimo lahko, 
da je pogostost poseganj v gozdove skoraj enkrat 
manjša kot pri družinskih kmetijah (Slika 3). Pri 
analizi za izključno nekmečka gospodinjstva (ni 
prikazano na sliki 3) smo ugotovili, da se odločajo 
za sečnjo približno 2- do 3-krat v 10 letih, pri čemer 
velikost posesti ne vpliva pomembno.

5 DISKUSIJA
Razvoj v družbi blaginje bližnje preteklosti je zelo 
vplival na primarne dejavnosti, kot so kmetijstvo, 
ribištvo in gozdarstvo. Donosnost teh sektorjev 
nikakor ni mogla in ne zmore dohajati donosov 
v sektorjih bančništva, zavarovalništva, finančnih 
storitev in trgovine. To je zelo vplivalo tudi na razvoj 
kmetijske politike, ki je s subvencijami poskušala 
ohranjati podcenjeno delo v primarnem sektorju in 
stagnacijo prodajnih cen proizvodov. Svet živi, diha 
in se hrani iz realnega sektorja, kjer so kmet, ribič in 
gozdar v vlogi plena na prvi stopnji »prehranjevalne 
verige«. S takšno kmetijsko politiko se ustvarja tudi 
posebna posredna oblika socialnih transferjev, ki 
nižjim slojem zagotavlja cenejšo hrano. 

Kmet, ki pogosto združuje več poklicev, in je 
tako poljedelec, živinorejec, sadjar in gozdar je 
v tem tempu hitrega razvoja zaostajal in opuščal 
proizvodnjo. Rezultat tega je tudi socialno-la-
stniška struktura zasebnih gozdov v Sloveniji. 
Okoli leta 1950, tudi v času socializma, so imeli v 
Sloveniji kmetje v lasti skoraj dve tretjini gozdov, 
a omejene pravice pri gospodarjenju z gozdom in 
razpolaganju z lesom. Leta 2009 so imeli v lasti 
manj kot tretjino gozdov. Prav tako se je v tem 
času povečala površina gozdov za več kot 0,3 milj. 
ha, oz. za 15 % celotne površine države. Kmeta, ki 

Legenda: (FF-družinska kmetija, Ft-čista kmetija, PtF-mešana kmetija, S&S dopolnilne in ostarele kmetije, NF-nekmečka posest
Legend: (FF-family farm, Ft-full-time farm, PtF-Part-time farm, S&S suplementary&senior farm, NF-non-farm property)

Slika 3: Pogostost sečenj 
Figure 3: Tree felling frequencies 
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Ohranjanje gozdnih genskih virov v 
Sloveniji temelji na gozdnim ekosis-
temom prilagojenem gozdnogospo-
darskem načrtovanju, ki omogoča 
trajno uspevanje ter mnogo-na-
mensko in mnogo-pomensko vlogo 
gozdov. Trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi je na podlagi zgodovinske-
ga razvoja slovenskega gozdarstva 
vključeno v vse zakone o gozdu in 
gozdarstvu od druge svetovne voj-
ne dalje. Ohranjanje gozdnih gen-
skih virov v praksi pomeni predvsem 
ohranjanje ali pomoč naravni obnovi 
gozdov, rabo rastišču prilagojenega 
gozdnega reprodukcijskega mate-
riala (GRM), spoznavanje genetske 
pestrosti ter identifikacijo proble-
mov in ukrepanje s populaciji, vrsti 
ali skupini vrst ustreznimi postopki. 
Prva navodila in praktične usmeri-
tve o gojenju gozdov na osnovi ge-
netike sta prispevala dr. M. Wraber 
in dr. M. Brinar že med leti 1950 in 
1960. Razvoj strokovnih usmeritev 
in nadzora sta bila nujna, saj je od 
zasnove mladega gozda odvisno 
njegovo uspevanje, stabilnost in 
prilagoditev na zunanje dejavnike v 
okolju vse do naslednje generacije 
gozdnega drevja. Z upokojitvijo dr. 
Brinarja leta 1972 se je neposredni 
strokovni nadzor izvora reprodukcij-
skega materiala od sestoja, preko 
semenarjev in drevesničarjev nazaj 
v sestoje, zmanjšal na minimum. 
Ponovna vzpostavitev sistema je 
potekala postopno od sprejema Za-
kona o gozdovih l. 1993, Programa 
razvoja gozdov l.1996, Strategije 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji l. 2001, do Zakona o goz-
dnem reprodukcijskem materialu l. 

Ohranjanje genskih virov - 
kratek pregled aktivnosti v Sloveniji

Slovenija

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov

2002 s podzakonskimi določili ter 
Resolucije o nacionalnem gozdnem 
programu l. 2007. Ob vzpostavitvi 
novega sistema strokovnega nad-
zora in priporočil za rabo GRM smo 
morali slediti Evropski direktivi o tr-
ženju GRM (1999/105/EC), hkrati pa 
smo upoštevali na ohranjanju eko-
sistemov zasnovano gospodarjenje 
z gozdovi v Sloveniji ter izsledke in 
priporočila Evropskega programa 
za ohranjanje gozdnih genskih vi-
rov (EUFORGEN). Vanj smo aktivno 
vključeni že vse od prvega srečanja 
upravnega odbora (SC) leta 1995, 
organizirali pa smo tudi srečanje SC 
leta 2007 v Novem mestu . V pro-
gramu EUFORGEN poteka delo v 
okviru tematskih mrež:

• Mreža za črni topol: slovenski 
predstavnik v njej je bil dr. G. Božič; 
aktivnosti v tej mreži so bile prven-
stveno usmerjene v genske banke 
topolovih klonov ex situ, njihove opi-
se in testiranja; kasneje se je mreža 
priključila Mreži za razpršeno rasto-
če listavce;

• Mreža za mediteranske hraste: 
predstavnik je bil doc. dr. R. Brus; v 
okviru mreže so bili zastavljeni po-
skusi in genske banke hrasta plutca; 
mreža se je kasneje združila z Mre-
žo za razpršeno rastoče listavce in z 
Mrežo za sestojne listavce;

• Mreža za navadno smreko, 
kasneje Mreža za iglavce: slovenski 
predstavnik je bil dr. G. Božič; v okvi-
ru te mreže je bilo organizirano tudi 
posvetovanje – redno srečanje leta 
2000 na Brdu pri Kranju;

• Mreža za plemenite listav-
ce: predstavniki v njej so bili mag. 
I. Smolej, nato prof. dr. H. Kraigher; 

ko se je preimenovala v Mrežo za 
razpršeno rastoče listavce in priklju-
čila genske vire avtohtonih topolov 
in mediteranskih hrastov, je postal 
predstavnik v njej doc. dr. R. Brus;

• Mreža za socialne (kasneje se-
stojne) listavce: predstavnica prof. 
dr. H. Kraigher; poudarek dela je v 
uporabi izsledkov populacijsko ge-
netskih raziskav hrastov in medna-
rodnega bukovega provenienčnega 
poskusa;

• Mreža za gozdnogospodar-
sko načrtovanje: zasnovana je bila 
v tretji fazi programa EUFORGEN, 
predstavnici v njej sta bili K. Celič, 
kasneje A. Zavrl Bogataj; mreža je 
prevzela vlogo pobudnika za prenos 
rezultatov genetskih raziskav v pra-
kso, prikazala potrebe po dodatnih 
raziskavah, zasnove za združitev 
sistema nadzora GRM s sistemom 
ohranjanja gozdnih genskih virov 
idr.; ter

• Medmrežna skupina za infor-
matiko, ki je po letu 2004 na osnovi 
uredbe EC 870/2004 pripravila pre-
dlog evropskega projekta EUFGIS: 
Vzpostavitev evropskega informa-
cijskega sistema o gozdnih genskih 
virih; Slovenija je ena od ključnih 6. 
partnerjev v projektu, ki je sicer na-
menjen podpori pri vzpostavitvi baz 
podatkov o gozdnih genskih rezer-
vatih – enotah dinamičnega varo-
vanja gozdnih genskih virov v vseh 
državah, vključenih v program EU-
FORGEN.

Hojka Kraigher, nacionalna koordi-
natorica programa EUFORGEN v 
Sloveniji
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Izvleček:
Von Wühlisch, G., Westergren, M., Božič, G., Kraigher, H.: Bukev
Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragocen genski fond bukve in njegovo varovanje z 
ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske razno-
likosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku  so temelj, ki ga je treba dopolniti in še 
naprej razvijati ob upoštevanju lokalnih, nacionalnih ali regionalnih razmer. Navodila temeljijo na raz-
položljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov. Slovenski 
dodatek vsebuje tudi rezultate genetskih raziskav bukve na Balkanu, opis mednarodnega bukovega 
provenienčnega poskusa in dejstva, na katera moramo biti pozorni pri prenosu gozdnega reproduk-
cijskega materiala bukve. Predstavljena so tudi določila za odobritev semenskih objektov in njihovo 
število za bukev.
Ključne besede: bukev, genski viri, gozdni reprodukcijski material, Slovenija

Abstract:
Von Wühlisch, G., Westergren, M., Božič, G., Kraigher, H.: Bukev.
These technical guidelines are intended to assist those who cherish the valuable European beech 
genepool and its inheritance, through conserving valuable seed sources or use in practical forestry. 
The focus is on conserving the genetic diversity of the species at the European scale. The recommen-
dations provided in this module should be regarded as a common agreed basis to be complemented 
and further developed in local, national or regional conditions. The Guidelines are based on available 
knowledge of the species and on widely accepted methods for the conservation of forest genetic re-
sources. The Slovenian annex provides insight into European beech genepool studies at the Balkan 
Peninsula, description of the international beech provenance trial and facts that have to be considered 
when transferring forest reproductive material. Criteria for seed stand selection are presented including 
the number of approved European beech seed stands.
Key words: European beech, genepool, forest reproductive material, Slovenia
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Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragocen genski fond bukve in njegovo varovanje z 
ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske raznoli-
kosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku so temelj, ki ga je treba dopolniti in razvijati 
še naprej, upoštevajoč lokalne, nacionalne ali regionalne razmere. Navodila temeljijo na razpoložljivem 
znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov.

Fagus sylvatica
Bukev

Georg von Wühlisch
Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, 
Institute for Forest Genetics, Germany

Bukev (Fagus sylvatica L.) po-
navadi zraste v višino od 30 
do 35 m, v redkih primerih tudi 
do 40 m. V nasprotju z drugimi 
drevesnimi vrstami ohrani spo-

sobnost višinske 
rasti do pozne 
zrelosti. Bukev 

lahko doseže 
starost 250 
let in več, a 
jo normalno 
sekamo v 
starosti od 
80 do 120 
let. Bu-
kev je ve-

t r o c v e t -
ka. Ločeni 
moški in 

ženski cve-
tovi so na is-

tem drevesu. 
Tanka in gladka 

srebrno siva skor-
ja je značilen znak 

bukve. Listi s kratkim 
pecljem so eliptični brez 

segmentov in celorobi. Bu-

kev je primerna za premeno tal, 
saj tvori veliko količino listnega 
opada (približno 900 g/m2 na 
leto) in ima obilne plitve in sre-
dnje globoke korenine.

Bukev je relativno odpor-
na proti večini bolezni. Ne trpi 
zaradi obsežnih napadov ško-
dljivcev, ki bi vodili k popolne-
mu uničenju sestojev. Pozne 
pomladanske pozebe pogosto 
poškodujejo mlada drevesa ali 
cvetove, ki se pojavijo  hkrati 
z olistanjem. Intenzivna sončna 
svetloba lahko poškoduje po-
vršino stebla. Listne uši lahko 
napadejo skorjo. Gliva Nec-
tria ditissima povzroča nekroze 
skorje. 

Tetraedrični rjav in svetleč 
žir se razvije v parih v štiristra-
nih skledicah. Polni obrod je na 
vsakih 5 do 8 let. Semena lahko 
hranimo približno pet let, ven-
dar se mu med hranjenjem ka-
livost znatno zmanjša. Dorman-
ca semena je zelo izražena, lah-
ko jo prekinemo s stratifikacijo 
na 3 °C za najmanj šest tednov.

Bukev dobro prenaša sen-
co. Naravna obnova je mogoča 
tudi v gozdnogojitvenih siste-

Biologija in ekologija
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mih z neprekinjenim zastorom. 
Jelenjad in srnjad objedata 
podmladek, zato je tam, kjer se 
pojavljata, treba ograditi pomla-
ditvena jedra.

B u k v i 
najbolj uga-
jajo vlažna 
rastišča in 
tla, ki jih ko-
renine zlah-
ka preraščajo. Naj-
boljšo rast je bilo opaziti 
na vlažnih tleh na apnencu 
ali vulkanski matični pod-
lagi. Ne raste na skalovitih 
območjih, v zelo suhih območjih, 
na rastiščih z zastajajočo vodo 
ali na rastiščih, ki jih redno po-
plavlja. Na ugodnih rastiščih 
je zelo razširjena, saj zaradi 
učinkovite izrabe svetlobe pre-
maga druge drevesne vrste. 
Ko postane dominantna vrsta, 
pod krošnjami postane gozd 
senčen. Tod bukov podmladek 
lažje preživi kot podmladek dru-
gih drevesnih vrst.

Bukev je zelo razširjena v sre-
dnji in zahodni Evropi. Na seve-
ru svojega areala raste na nizkih 
nadmorskih višinah, medtem 

ko jo na jugu naj-
demo tudi višje 
od 1000 m nad-

morske višine.
V srednjo in severno 

Evropo se je bukev razširila iz 
južne Francije, vzhodnih Alp – 
Slovenije – Istre in verjetno še 
iz južne Moravske – južne Bo-
hemije. Populacije, ki so zadnjo 
ledeno dobo preživele v Sredo-
zemlju (Apeninski in Iberski po-
lotok), se niso razširile v srednjo 
Evropo. 

Bukovina je homogena z majh-
nimi porami in lepo vidnimi tra-
kovi. Njena barva je od skoraj 
bele do rdečkaste. Povprečna 
gostota lesa je 700 kg/m3. Les  
je dobre trdote, a je slabo pro-
žen. Odporen je proti abrazi-
ji, vendar občutljiv za napade 
gliv. Zato ga je treba za zuna-
njo uporabo zaščititi. S približno 
250 načini uporabe lesa je bu-
kev najbolj raznoliko uporablja-
na drevesna vrsta Evrope.

Bukovino največ uporablja-
jo za pohištvo, odlična je tudi 
za tla in stopnišča, uporabljajo 
pa jo tudi za tvorbo pulpe in 
različnih plošč, furnirja in veza-
nega lesa. Zaradi relativno vi-

soke energetske vredno-
sti je v rabi tudi kot 

kurivo.
Bukev po do-

seženi starosti 
100 let po-
gosto razvije 
rdeče srce, 
diskoloraci-
jo, ki ome-

juje uporab-
nost lesa.

Razširjenost Pomen in raba
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Genetsko pestrost bukve so 
proučevali s provenienčnimi 
poskusi in genetskimi 
označevalci, kot so izoen-
cimi in označevalci DNK. 
Raziskave z jedrnimi mo-
lekularnimi označevalci ka-
žejo na veliko variabilnost 
v populacijah in majhno 
diferenciacijo med njimi. 
Kljub temu kloroplastni 
označevalci DNK, ki se de-
dujejo po materini strani 
(samo s semenom), kaže-
jo na zelo veliko diferen-
ciacijo med populacijami. 
Analiza prostorske poraz-
delitve alelov z molekular-
nimi označevalci v izolirani 
populaciji čistega bukovja, 
ki se naravno pomlajuje, 
kaže na močne družinske 
strukture v razdaljah do 30 
m. Na prostorsko genet-
sko strukturo vplivajo šte-
vilni nepredvidljivi dejavniki 
(npr. smer vetra v času, ko 
je cvet popolnoma od-
prt), zato se lahko spre-
minja od leta do leta. 
Na podlagi rezultatov te 
raziskave velja priporočilo, 
naj  bi seme nabirali na obširnih 
območjih, saj se tako izognemo 
prevladi nekaj družin in zmanj-
šanju prilagoditvenega potenci-
ala naslednje generacije.

Čeprav je raztros semena 
bukve omejen, gibanje peloda 
omogoča pretok genov na dol-

ge razdalje. Raziskava treh rela-
tivno izoliranih bukovih sestojev 
v severni Nemčiji kaže, da je do-
tok genov z dreves  zunaj meja 
sestoja zelo učinkovit. Zato je 
treba pri osnovanju semenskih 
sestojev in genskih rezervatov 
upoštevati pretok genov s pe-

lodom iz zunanjih sestojev.
Za posamezna zname-

nja, kot je npr. začetek 
olistanja, je opazna ne-
prekinjena variabilnost. 
To odseva prilagoditev 
na pozno pozebo, ki 
je pogostejša v milem 
oceanskem kot v  ce-
linskem podnebju. 
Pojavlja se tudi vari-
acija v temperaturni 
vsoti, potrebni za 
začetek olistanja, ki 
je višja za oceanske 

kot celinske populaci-
je. Na isti lokaciji torej 

celinske provenience iz 
jugovzhodnega dela are-
ala odganjajo bolj zgodaj 
kot tiste z rastišč ocean-

skega podnebja v severo-
zahodnem delu areala. Zato 

jugovzhodne provenience 
lahko bolj trpijo za posledi-

cami pomladanske pozebe, če 
rastejo v severozahodnem delu 
areala.

Nekatere lastnosti debla, 
kot je spiralnost vlaken, so pod 
vplivom velike genetske kon-
trole. Provenience iz višjih nad-
morskih višin imajo lahko bolj-
še oblikovne lastnosti, kot so 
ravnost debla, izraščanje vej in 

oblika krošnje, kot provenience 
iz nižjih predelov.

Žlahtnjenje bukve je najbolj 
odvisno od  izbire semenskih 
sestojev. Ponavadi je v rabi pre-
prost sistem, v katerem oceni-
mo znamenja, kot so prirastek, 
zdravstveno stanje in fenotipski  
videz na večjem številu seme-
njakov (vsaj 80 dreves, starih 
več kot 70 let). Za vsako partijo 
naj bo seme nabrano z najmanj 
40 dreves. Najmanjša površina 
semenskega sestoja naj bo 2,5 
ha; bolje je, če je večja. Izbira 
posameznikov in posledični te-
sti potomstva so bili redki. Ob-
staja le nekaj semenskih plan-
taž bukve.

Množično razmnoževanje z 
vegetativnim razmnoževanjem 
(kloniranjem) je mogoče, ven-
dar  se zaradi velikih stroškov 
ne odločamo zanj. Potaknjenci 
se načeloma težko zakoreninijo. 
Sposobnost zakoreninjenja je  
zelo odvisna od posameznega 
klona. Evropska bukev ne tvori 
poganjkov iz korenin kot neka-
tere druge vrste bukve. Tehnike 
kultiviranja in vitro še niso pri-
merno razvite za uporabo v ko-
mercialne namene.

Genetsko poznavanje
vrste

Fagus sylvatica Fagus sylvaticaBukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica BukevFagus sylvatica Buk

Fagus sylvatica.indd   5 05/03/2010   13:23:04



Bukvi ugajajo rastišča, ki so pri-
merna za kmetijstvo. Posledično 
so velike površine bukovih goz-
dov posekali za potrebe 
kmetijstva, velik delež 
genetske pestrosti 
pa je najverjetneje 
izgubljen. Krčenja 
so razdrobila pre-
ostale sestoje. V 
nekaterih regijah 
je bilo zelo veliko 
zmanjšanje površi-
ne bukovih gozdov. V 
samem centru areala bukve, v 
Nemčiji na Saškem, kjer je bu-
kev včasih pokrivala polovico 
gozdnatih površin, zdaj pokri-
va le 3 %. Grožnje za trenutno 
genetsko pestrost so domnev-
no majhne. Preostala genetska 
pestrost bi bila lahko ogrože-
na zaradi povečevanja bukovih 
gozdov s slabo prilagojenim re-
produkcijskim materialom.

Nekateri bukovi sestoji bi 
bili lahko ogroženi zaradi pod-
nebnih sprememb. Taki so 
predvsem nižinski sestoji na 
območjih, kjer naj bi se količina 
padavin znižala, poletne tem-
perature pa zvišale. Podnebne 
spremembe naj bi tako najbolj 
vplivale na sestoje v južnem 
in jugovzhodnem delu tre-
nutnega areala. Hkrati pa 
naj bi se  izboljšale razme-
re za uspevanje bukve v se-
vernem in severovzhodnem 
delu zdajšnjega areala. Take 

spremembe bodo vplivale tudi 
na genetsko pestrost bukve. Za 
učinkovitejše varstvo ogroženih 
populacij je treba bolje spoznati 
genetsko diverziteto, variabil-
nost in prilagodljivost bukve. 
Dobljeno znanje bi lahko s pri-

dom uporabili pri preno-
su reprodukcijskega 

materiala v regije, 
ki naj bi posta-
le ugodnejše za 

uspevanje bukve.

Nevarnosti za
genetsko raznolikost

Genetsko raznolikost bukve 
lahko ohranimo z uporabo 
kombinacije ukrepov in situ in 
ex situ. Temeljni pogoj, ki mora 
biti izpolnjen pri umetni obnovi, 
je poznavanje izvora reproduk-
cijskega materiala ter da so pri-
lagoditvena znamenja primerna 
za ekološke razmere novega 
rastišča. To je posebno po-
membno na območjih, kjer bu-
kev vnašamo ponovno, a ima-
mo malo znanja o populacijah, 
ki so prilagojene okolju. Tak pri-
mer so premene slabo prilago-
jenih sestojev iglavcev, ki so bili 
posajeni na bukovih rastiščih.

Poleg trenutnih predpisov 
za spremljanje trgovine z goz-
dnim reprodukcijskim mate-
rialom je treba uporabiti tudi 
sistem spremljave uporabe 

reprodukcijskega materi-
ala. Predlogi za pravilno 

uporabo različnega ma-
teriala v luči podnebnih 
sprememb naj bodo 

osnovani skupaj s smernicami 
za prenos  materiala. Določila 
EU in shema OECD podajata 
temeljne predpise za prenos 
reprodukcijskega materiala. 
Seme naj  bi nabirali v letih z 
obilnim obrodom in shranjeva-
li v količini, ki zajame čim širši 
razpon genetske variabilnosti.

Bukev lahko varujemo in situ 
v normalnih sestojih. V večjem 
delu Evrope semenski sesto-
ji ne zadostujejo za ohranjanje 

Navodila za ohranjanje in
rabo genskih virov
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genetskih virov bukve, zato po-
trebujemo gozdne genske re-
zervate. To so naravni sestoji, 
v katerih gospodarimo tako, da 
ohranimo sposobnost naravne 
obnove (npr. z redčenjem in po-
sekom starejših dreves). Cilj je 
ohranjanje trajne evolucije po-
pulacij. Da zajamemo zadostno 
genetsko pestrost, naj bi genski 
rezervati obsegali vsaj 100 ha. 
Za majhne, lokalno prilagojene 
populacije pa je primernejše 
osnovanje več manjših rezerva-
tov.

Za ohranjanje genetske ra-
znolikosti ogroženih populacij, 
ki jih ne moremo ohraniti na 
izvornem mestu, lahko osnu-

Razširjenost bukve
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jemo plantaže bukve ex situ. 
Cilj plantaž je ohranjanje čim 
večjega deleža izvorne genet-
ske pestrosti. Tako dosežemo 
neprekinjeno prilagajanje lokal-
nim razmeram. Plantaže ex situ 
naj obsegajo 2 do 5 ha, osnu-
jemo pa jih s sajenjem sadik ali 
setvijo.
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Serijo Tehničnih smernic in 
karte razširjenosti so pripravili 
člani mrež programa EUFOR-
GEN. Njihov namen je podati 
minimalne zahteve za tra-
jno ohranjanje genskih virov v 
Evropi ob hkratnem zmanjšanju 
skupnih stroškov ohranjanja in 
izboljšanju kakovosti standar-
dov v vsaki državi.
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Ohranjanje genskih virov
bukve v Sloveniji

V Sloveniji raste na potencialno 
bukovih, jelovo-bukovih in buko-
vo-hrastovih rastiščih kar 70 % 
gozdov. V preteklosti je bil verje-
tno delež naravnih rastišč bukve 
še večji, saj palinološke raziska-
ve kažejo, da je bila bukev po-
gostejša tudi na Krasu in v Beli 
krajini.

Območje zdajšnje Slovenije je 
bilo verjetno največje in za ponov-
no širitev bukve v Evropo najpo-
membnejše ledenodobno zatoči-
šče v Evropi. Od tod se je bukev 
prek severne Italije hitro razširila v 
srednjo in zahodno Evropo. Ver-
jetna je tudi širitev proti jugu ob 
dinarskem gorovju. Rezultati ge-
netskih analiz populacij bukve iz 
srednje in jugovzhodne Evrope z 
izoencimi kažejo na obstoj genet-
skih razlik med proveniencami iz 
severozahodnega dela proučeva-
nega območja in proveniencami iz 
vzhodnega dela balkanskega po-
lotoka. To potrjujejo tudi analize z 
označevalniki DNK.

Na evropski ravni že od leta 
1985 poteka provenienčni po-
skus z bukvijo. V proučevanja je 
vključenih 428 provenienc na 73 
poskusnih objektih. Mednaro-
dna koordinacija poteka v okvi-
ru evropskega programa COST, 
Akcija E52.

V Sloveniji smo mednarodni 
provenienčni poskus z bukvijo 
osnovali leta 1998 na Kamen-
skem hribu pri Novem mestu 
(ZGS KE Straža) s 3 domačimi 
(Idrija, Mašun, Javorniki) in 35 
tujimi proveniencami bukve s 
širšega območja njene naravne 
razširjenosti v Evropi. V nasadu 
v juvenilni (mladostni) rasti sadik 
ugotavljamo stopnjo preživetja, 
fenološke in prirastne značilno-
sti ter zdravstveno stanje. Po-
sebna pozornost je usmerjena 
na proučevanje brstenja bukve. 
Provenienci bukve iz snežniških 
in idrijskih gozdov se od drugih 
razlikujeta po zgodnem oziroma 
poznem olistanju in nakazujeta 
na razlike v genetsko pogojenih 
prilagoditvenih značilnostih se-
stojev bukve v Sloveniji. V novih 
razmerah okolja so posamezne 
provenience lahko fenotipsko 
stabilne in izražajo splošno ge-
netsko pogojeno prilagoditveno 
sposobnost na makroklimatske 
dejavnike okolja ali pa so feno-
tipsko nestabilne in izražajo spe-
cifično pogojeno prilagoditveno 
sposobnost na okolje. 

Vendar se v juvenilni rasti 
fiziologija bukve lahko bistve-
no razlikuje od fiziologije odra-
slega drevja, kar se je izkazalo 
v raziskavah vplivov umetnega 
prepihovanja bukve z ozonom. 
Stres zaradi ozona je pri odra-

slih, 60-letnih bukvah prek hor-
monskega ravnovesja in pretoka 
ogljika v tla vplival predvsem na 
rast in razvoj drobnih korenin in 
sestavo združbe ektomikoriznih 
gliv, medtem ko je pri mladih bu-
kvah izrazito zmanjšal tudi rast 
nadzemnega dela rastlin. Zato je 
treba vse provenienčne poskuse 
raziskovati v daljšem časovnem 
obdobju, preko juvenilne faze, 
in v raziskave vključiti tudi rast 
podzemnega dela dreves in nji-
hovih simbiontov.

Za uspešno obnovo, rast in 
razvoj bukovih gozdov je v Slo-
veniji pa tudi v Evropi zelo po-
membna primerna izbira in upo-
raba gozdnega reprodukcijske-
ga materiala, ki lahko nakazuje 
genetsko pogojene prilagodi-
tvene značilnosti na nove, spre-
minjajoče se razmere okolja. Pri 
prenosu gozdnega reprodukcij-
skega materiala je zato smiselno 
upoštevati predvsem ekološka 
določila.

Prenos gozdnega reproduk-
cijskega materiala bukve ni enak 
v različnih delih njenega areala 
razširjenosti:

– v območju podnebnega op-
timuma, v centralnem območju 
ter v smeri proti toplotni omejitvi 
(proti severu) je prenos manj kri-
tičen (je mogoč, vendar je potreb-
no upoštevati genetsko pogojene 
fenološke značilnosti provenienc 

Bukev
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Fagus sylvatica
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v povezavi s poznimi pozebami);
– priporočena je ločena 

obravnava za visokogorske po-
pulacije, provenience nadmor-
skih višin nad 1000 m, ker se v 
provenienčnih poskusih v juve-
nilni rasti obnašajo drugače od 
drugih,

– stresne in neznane razme-
re na spodnji meji razširjenosti in 
v sušnih območjih za uspevanje 
bukve terjajo uporabo strožjih 
smernic, predpisov za uporabo 
gozdnega reprodukcijskega ma-
teriala in ohranjanje gozdov. 

V Sloveniji varovanje gen-
skih virov bukve zagotavljamo 
z naravnim pomlajevanjem. 
Kjer to ni mogoče, pa z upo-

rabo semenskega materiala in 
puljenk, pridobljenih iz odobre-
nih semenskih sestojev, ki jih je 
bilo januarja 2010 skupno 28. V 
kategoriji »znano poreklo« (ka-
tegorija semena, katerega je 
dovoljeno uporabljati samo v 
primeru pomanjkanja semena 
kategorije »izbran«) jih je bilo 8 
iz 3 provenienčnih območij na 
skupni površini 283 ha, v ka-
tegoriji »izbran« pa 20 iz vseh 
sedmih provenienčnih območij 
in vseh višinskih pasov na sku-
pni površini 504 ha. Znotraj ka-
tegorije »izbran« so štirje sestoji 
predlagani za gozdne genske 
rezervate v Sloveniji in za enote 
dinamičnega varstva genov na 

ravni Evrope. Skupna površina 
štirih sestojev je 203 ha, so pa 
v alpskem, pohorskem, preddi-
narskem in dinarskem proveni-
enčnem območju.

Glavno merilo za odobritev 
semenskih objektov za upora-
bo v gozdarstvu so avtohto-
nost, efektivna velikost popula-
cije (število dreves v populaci-
ji, ki prispevajo k opraševanju; 
populacijo lahko predstavlja 
sestoj, skupine dreves ali posa-
mezna drevesa na območju, ki 
še omogoča medsebojno opra-
ševanje), prilagojenost na eko-
loške razmere, zdravstveno sta-
nje in odpornost proti boleznim, 
uniformnost, izoliranost sestoja, 

Lesna zaloga bukve v Sloveniji
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(Ponatis z dovoljenjem založnika iz publikacije: Prostorski in opisni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 2007. Lju-

bljana, Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota: baza podatkov.)
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razvojna faza, lesni prirastek, 
kakovost lesa in habitus. Za se-
menske sestoje bukve katego-
rije »izbran« velja, da je njihova 
površina najmanj 5 ha, vsebo-
vati morajo najmanj 70 feno-
tipsko primernih semenjakov 
(med seboj oddaljenih vsaj eno 
do dve drevesni višini), delež 
fenotipsko manjvrednih dreves 
pa ne sme presegati 20 %. Fe-
notipsko manjvredna drevesa 
označujejo predvsem znaki, za 
katere velja, da so pod močnim 
vplivom dednosti, torej spiralna 
zavitost vlaken in razsohla rast 
(že v spodnjih dveh tretjinah vi-
ličasto razraslo deblo). Končni 
cilj gospodarjenja s semenski-
mi sestoji je proizvodnja kvali-
tetnega semena, ki bo s svojo 
genetsko zasnovo lahko v novih 

populacijah zagotavljalo uresni-
čevanje vseh gozdnogospodar-
skih ciljev gozda.

Grožnja za zmanjševanje 
naravne genetske variabilno-
sti bukve, ki sicer populacijam 
omogoča trajno preživetje v no-
vih razmerah njihovega življenj-
skega okolja in je prvi pogoj za 
uresničevanje vseh (večnamen-
skih) gozdnogospodarskih ci-
ljev v bodočem gozdu, je pred-
vsem uporaba neprilagojenega 
ali neprilagodljivega gozdnega 
reprodukcijskega materiala in 
morebitne podnebne spremem-
be. Če se bodo izpolnile napo-
vedi, zapisane v scenariju, ki 
predvideva povišanje tempera-
tur in zmanjšanje količine pada-
vin, grozi predvsem zmanjšanje 
areala jelovo-bukovih gozdov 

Bukev Fagus sylvatica Bukev Fagus sylvatica Bukev Fagus sylvatica Bukev Fagus sylvatica Bukev Fagus sylvatica Bukev Fagus sylvatica Bukev Fagus

(Omphalodo-Fagetum).
Zaradi ohranjanja prilagodi-

tvene sposobnosti priporočamo 
pridobivanje semena:

• v času močnega obroda: v 
letih z močnim obrodom se med-
sebojno lahko oprašuje veliko 
število dreves, zato je genetska 
pestrost in prilagodljivost potom-
stva večja in

• izpod čim večjega števila 
dreves: posamezna partija seme-
na, to je količina semena, nabra-
na v posameznem odobrenem 
gozdnem semenskem objektu v 
posameznem letu obroda, naj bo 
nabrana izpod vsaj 50 semenja-
kov, ki naj bodo med seboj od-
daljeni vsaj eno, bolje dve dreve-
sni višini.

Gozdni semenski sestoji bukve v Sloveniji
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ustvarja tiste elementarne pogoje preživetja, brez 
katerih ni mogoče živeti, sta nerealno vrednotenje 
dela in primarnih proizvodov ter politika subvencij 
podredila birokratskemu aparatu, v katerem se 
ukvarja s proučevanjem izpopolnjevanja obrazcev, 
namesto z razvojem proizvodnih zmogljivosti in 
izrabo realnih potencialov trajnostnega razvoja. 
Kmetijska zemlja in gozd sta v ravnovesju z vodo in 
sončno energijo najpomembnejša nosilca obstoja 
in razvoja. Finančne storitve virtualnih sektorjev 
kapitala so, v primerjavi z delom kmeta z realnimi 
in uporabnimi donosi preživetja, ponovno na 
kritični presoji vrednosti in vrednot družbe.

Tudi gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je 
bilo podvrženo takim trendom in se je glede na 
uradne podatke zelo deintenziviralo. Stopnja 
poseka tekočega prirastka se je skoraj razpolo-
vila. Se zato bogastvo slovenskih gozdov krepi? 
Raziskave kmetijskih gospodarstev in podrobne 
analize poseka v gozdovih družinskih kmetij 
kažejo naraščajoč trend pridobivanja lesa. Od 
leta 2000 se je v letu 2007 posek povečal s 3,27 
m3/ha na 4,11 m3/ha. Ti podatki so precej višji 
od uradnih evidenc. K povečanju poseka so pri-
spevale naraščajoče cene preostalih energentov, 
posledice kalamitet v gozdovih v letih 2005–2007 
in verjetno tudi slabšanje socialnega položaja 
ruralnega prebivalstva.

Velike razlike med prirastkom in posekom v 
gozdovih so posledica prejšnjih gozdnogospo-
darskih načrtnih usmeritev v povečevanje lesne 
zaloge v gozdovih. Ob tem je treba omeniti tudi 
ugodne okoliščine na področju energetike, saj je 
bilo oskrbovanje s fosilnimi gorivi prav v prejšnjih 
desetletjih najobilnejše in najugodnejše v vsej 
zgodovini človeštva.

Posek lesa odraža potrebe kmetij po lesu za 
domačo porabo pa tudi potrebe po zagotavljanju 
neposrednega dohodka iz gozda s prodajo lesa. 
Analize rabe lesa po velikostnih kategorijah posesti 
kažejo na strukturne razlike med njimi in tudi potrebe 
po različnih pristopih pri spodbujanju intenziviranja 
pridobivanja lesa. Za kmeta je gozd še vedno tudi 
dolgoročna finančna rezerva, kar kaže tudi v pov-
prečju precej manjši posek od prirastka.

Izjemno velik delež lesa, ki ga družinske kme-
tije porabijo za ogrevanje, kaže, da je to zanje 

najcenejši vir energije. Poraba lesa za ogrevanje 
je precej enakomerna in manj odvisna od velikost 
posesti kot od dejanskih potreb. Zato v manjših 
posestnih kategorijah do 5 ha pretežni del lesa 
porabijo za ogrevanje.

Neodvisno zbiranje podatkov v okviru popisa 
kmetijskih gospodarstev ima pomembno vlogo pri 
sistematičnem zasledovanju teženj pridobivanja 
v zasebnih gozdovih družinskih kmetij. Povsem 
drugače pa predstavljajo preostali zasebni gozdovi 
veliko neznanko v primerjavi z gozdovi družinskih 
kmetij. Podatki, zbrani z raziskavami družinskih 
kmetij, so izjemno pomemben pripomoček SURS 
pri sestavljanju ekonomskih računov za gozdarstvo 
na nacionalnem nivoju. V okviru teh raziskav 
dobijo tudi podatke o zaposlenosti družinskih 
članov v gozdarstvu, potrebnem najemu delovne 
sile in strojev za realizacijo dela ter o opremljenosti 
z mehanizacijo, ki so pomembni za izračune na 
nacionalnem nivoju.

 Kombinirano proučevanje gozdarskih podat-
kov in raziskav kmetijskih gospodarstev je odličen 
pripomoček za proučevanje dolgoročnih teženj 
in pomembno analitično orodje za usmerjanje 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in gozdnogo-
spodarsko načrtovanje ter gozdarsko politiko. V 
okviru sprememb metodologije popisa kmetijskih 
gospodarstev za leto 2010 smo v okviru območ-
nega sosveta predlagali dopolnitev metodologij, 
izboljšanje razlag ter nekaj dodatnih vprašanj 
o varnosti pri delu, ki žal večinoma niso bile 
upoštevane.

6 DISCUSSION

Farmers, often combining several professions and 
thus being farmers, stock-breeders, fruit-growers, 
and foresters, began to lag behind in the fast-paced 
development and gradually ceased the production. 
The current social-proprietary structure of forests 
in Slovenia is also a result of such trends. Around 
1950, in the socialist political system, Slovenian 
farmers indeed owned almost two thirds of the 
forests, but had limited rights regarding forest 
management and utilization of wood. In the year 
2009, farmers owned much less than one third 
of the forestland. During this time, forests also 
increased by more than 0.3 million ha or by 15% 
of the entire surface area of the country. 

Medved, M.: Pridobivanje lesa na družinskih kmetijah v Sloveniji
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Forest management has been subjected to these 
trends in Slovenia and it has been, according to 
official data, greatly de-intensified. The degree 
of the current increment felling has been almost 
halved. The wealth of Slovenian forests is therefore 
strengthening on one hand, but, due to certain 
deficiencies in monitoring felling activity, felling 
records are often underestimated compared to 
the factual data.

The research carried out in farm economies as 
well as detailed analyses of the felling in family 
farms’ forests show a different picture regarding 
management intensity. Since 2000, the cut has 
increased from 3.27 m3/ha to 4.11 m3/ha in 2007. 
These figures are much higher than official data. 
Rising prices of other energy sources and the 
calamities raging in our forests in the period 2005-
2007 contributed to the increasing of the cut.

The large differences between the growth rate 
and the cut in our forests are the result of the past 
forest management plans focused on increasing 
the growing stock. Here, favorable conditions in 
the field of energy production also have to be 
mentioned, since fossil fuels supply was most 
favorable and plentiful in this very period in the 
entire human history.

Wood cutting reflects the farms’ needs for 
wood for domestic consumption as well as needs 
to provide for direct income from forests through 
the sale of wood. A significant result has been 
attained by the analyses of wood consumption in 
view of different size categories of forest property, 
which indicate structural differences between these 
categories as well as needs for different approaches 
in stimulating the intensity of timber harvesting. 
To a farmer, the forest is still a long-term financial 
reserve, which is also shown by (on average) lower 
cut than growth increment.

The exceptionally high share of wood used by 
farmers for heating purposes shows that this is 
the cheapest source of energy for them. The use 
is relatively constant irrespective of the size of 
forest property. This is why in the lowest property 
categories of up to 5 ha, the greater part of wood 
is used for heating.

The independent data gathering within the 
framework of farm economy census plays an 
important role in systematic monitoring of timber 

harvesting trends in private forests. However, the 
non-farm forests still remain a mystery in compari-
son with the forests owned by family farms. The 
data collected in the research on family farms are 
an extremely important expedient in the making of 
accounts for forestry at the national level. The data 
on the employment of family members in forestry, 
labor and machinery rental, and mechanization 
equipment are obtained within the framework of 
this research as well.

A combined study of forestry data and research 
of farm economies is an objective instrument for 
the study of long-term trends as well as a pertinent 
analytical tool for directing private forest manage-
ment, forest planning, and forestry policy. 

7 ZAHVALA

Raziskava je nastala v okviru CRP projekta 
NOVE POTI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA 
PRIDOBIVANJA IN RABE LESA V SLOVENIJE, 
ki ga financirata MVZT in MKGP ter naloge 5 v 
okviru Javne gozdarske Službe na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije, za kar se financerjem najlepše 
zahvaljujemo.

Posebna zahvala velja tudi Statističnemu uradu 
Republike Slovenije, gospe Simoni Dernulc za 
dolgoletno odlično sodelovanje in gospe Katji 
Rutar za posebne obdelave vzorčnih podatkov.

Zahvaljujem se tudi recenzentoma za vrsto 
koristnih pripomb in nasvetov.
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1  UVOD

Flora, še posebno dendroflora Julijskih Alp je 
precej dobro raziskana. Novejše podatke o tem 
nudijo pregledna dela: Gradivo za Atlas flore 
Slovenije (JOGAN et al., 2001), Atlas flore Fur-
lanije - Julijske krajine (POLDINI, 2002), Flora 
alpina (AESCHIMANN et al., 2004a, b) in Mala 
flora Slovenije (MARTINČIČ et al., 2007). Glede 
na vse naštete vire sta vrsti Betula pubescens in 
Juniperus sabina v Julijskih Alpah zelo redki. Z 
raziskavami, ki smo jih leta 2009 opravljali v ome-
njenem gorovju v okviru Ciljnega raziskovalnega 
projekta Naravni sestoji macesna v Sloveniji, smo 
ugotovili nova spoznanja o njuni razširjenosti in 
rastiščih. Na kratko jih bomo predstavili v tem 
članku. 

GDK: 176.1 Betula pubescens Ehrh.+176.1 Juniperus sabina L.:181.1(045)=163.6

Novi nahajališči puhaste breze (Betula pubescens Ehrh.) in 
smrdljivega brina (Juniperus sabina L.) v Julijskih Alpah 
New Localities of Betula pubescens Ehrh. and Juniperus sabina L. in the Julian Alps

Igor DAKSKOBLER1 & Andrej ROZMAN2

Izvleček:
Dakskobler, I., Rozman, A.: Novi nahajališči puhaste breze (Betula pubescens Ehrh.) in smrdljivega brina (Juniperus 
sabina L.) v Julijskih Alpah. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, 
cit. lit. 43. Prevod avtorja, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic. 
V članku opisujemo novi nahajališči in rastišči dveh redkih vrst v dendroflori Julijskih Alp. Vrsto Betula pubescens 
Ehrh. smo našli  Za Akom v Martuljških gorah, to je v subalpinskem bukovem gozdu (Polysticho lonchitis-Fagetum) 
na stiku z ruševjem. Raste na rendzini, na orografski zgornji gozdni meji, pogojeni s snežnimi plazovi. Novo 
nahajališče vrste Juniperus sabina L., prvo zanesljivo v celotnih Julijskih Alpah, je v okoli 100 m visoki prisojni 
(jugovzhodni) steni pod Hohkovblom (Matajurskim vrhom) v grebenu Peči (Tolminsko-Bohinjske gore) nad 
Rutom v zgornji Baški dolini. 
Ključne besede: Betula pubescens Ehrh., Juniperus sabina L., dendroflora, gozdni rezervat, Julijske Alpe, 
Slovenija

Abstract:
Dakskobler, I., Rozman, A.: Novi nahajališči puhaste breze (Betula pubescens Ehrh.) in smrdljivega brina (Juniperus 
sabina L.) v Julijskih Alpah. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, 
cit. lit. 43. Prevod avtorja, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic. 
The article describes new localities and sites of two rare species in the dendroflora of the Julian Alps. Betula pu-
bescens Ehrh. was found in the glacial cirque of  Za Akom in the Martuljek chain, in the subalpine beech forest 
(Polysticho lonchitis-Fagetum) at the juncture with Alpine dwarf pine stands. It grows on rendzina, at the orographic 
timberline, conditioned by avalanches. The new locality of Juniperus sabina L., the first definite locality in the entire 
Julian Alps, is in some 100-m-high, sunny (southeast) wall under Mt. Hohkovbl (Mt. Matajurski vrh) in the ridge 
Peči (the Tolmin-Bohinj Mountains) above the village of Rut in the upper Bača Valley.
Key words: Betula pubescens Ehrh., Juniperus sabina L., dendroflora, forest reserve, the Julian Alps, Slovenia

1Dr. I. D., univ. dipl. inž. gozd., Biološki inštitut ZRC 
SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov 
drevored 13, 5220 Tolmin 
2Dr. A. R., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana

2  METODE DELA

Rastlinstvo in sestoje na rastiščih puhaste breze 
in smrdljivega brina smo popisali po ustaljenih 
srednjeevropskih metodah (EHRENDORFER/
HAMANN,1965, BRAUN-BLANQUET, 1964). 
Terenske podatke (floristične in fitocenološke 
popise) smo vnesli v bazo podatkov FloVegSi 
(SELIŠKAR et al., 2003) in to aplikacijo uporabili 
tudi pri pripravi arealne karte za smrdljivi brin. 
Popise na rastiščih puhaste breze smo v pregle-

Znanstvena razprava
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dnico 1 uredili z matematičnimi metodami in 
pri tem uporabili programski paket SYN-TAX 
(PODANI, 2001). Nomenklaturni viri so: Martin-
čič in sodelavci (2007) za praprotnice in semenke, 
Martinčič (2003) za mahove in Robič in Accetto 
(2001) ter Aeschimann in sodelavci (2004c) za 
imena sintaksonov. Avtorje v članku omenjenih 
sintaksonov smo pisali le pri njihovi prvi omembi. 
Pri opisu novih nahajališč smo uporabljali temeljne 
topografske karte RS 1: 10 000 (GURS) in Atlas 
Slovenije v merilu 1 : 50 000 (3. izdaja, 1996). Vira 
za geološko podlago sta bila Buser (1986, 1987) in 
Jurkovšek (1987 a,b), vira za podatke o podnebju 
(količina padavin, temperatura) pa Pristov et al. 
(1988) in MOP, Agencija RS za okolje.

3  REZULTATI
3.1  Betula pubescens Ehrh.

Betula pubescens je evrosibirska vrsta razmeroma 
hladnih in vlažnih rastišč. Razširjena je v večjem 
delu Alp, tudi v slovenskih (AESCHIMANN et al., 
2004a: 228). Arealno karto njene razširjenosti v 
Sloveniji so objavili Jogan in sodelavci (2001: 62). 
Martinčič (2007: 224) kot njena rastišča navaja 
močvirja in šotna barja v alpskem območju (Julij-
ske Alpe, Pohorje), predalpskem, preddinarskem 
in subpanonskem fitogeografskem območju. Brus 
(2005: 165–166) piše, »da puhasto brezo največkrat 
najdemo na kislih, močno vlažnih in s hranili 
revnih tleh, na močvirjih, barjih in v resavah. Ne 
prenaša suše, je pa zelo odporna proti ekstremno 
nizki zimski temperaturi. V Sloveniji raste skoraj 
izključno na barjanskih tleh. Še vedno pogosta 
je na Pokljuških barjih, o manjših nahajališčih 
so v preteklosti poročali s Savske ravni, Bohinja, 
Soteske med Bledom in Bohinjem, okolice Mirne 
na Dolenjskem in celo iz Bele krajine«. 

V arealni karti (JOGAN et al., 2001: 62) in 
tudi nam doslej edino znano objavljeno nahaja-
lišče puhaste breze v Julijskih Alpah je v Soteski 
(Bohinj, med Bohinjsko Belo in Nomenjem), na 
nahajališču linejke (Linnaea borealis), kjer jo je prvi 
navajal Martinčič (1977: 294). Vir za uspevanje 
puhaste breze na Pokljuških barjih nam ni znan. 
Raziskovalca barjanskih gozdov na Pokljuki M. 
Zupančič (in litt.) in L. Kutnar (in litt.) je tam nista 
opazila. V novejšem času je puhasto brezo na več 
krajih na Gorenjskem (v prigorju Julijskih Alp pri 

Spodnjih Gorjah, v Karavankah in Kamniško-
Savinjskih Alpah) našel Brane Anderle (Gradivo 
za floro Gorenjske, še neobjavljeno). 

3.2  Opis novega nahajališča Za Akom 
nad Gozd - Martuljkom

9549/1 (UTM 33TVM14): Slovenija, Julijske Alpe, 
Martuljške gore, krnica Za Akom, subalpinski 
bukov gozd (Polysticho lonchitis-Fagetum) na 
prehodu v ruševje, 1350 do 1360 m nm. v. m. Leg. 
& det. I. Dakskobler & A. Rozman, 27. 7. 2009 
in I. Dakskobler, 24. 8. 2009, delovni herbarij 
ZRC SAZU. 

Za Akom je prostrana ledeniška krnica pod 
Široko pečjo v Martuljških gorah. Vrhovi, ki jo 
obdajajo, so zgrajeni iz plasti zgornje triasnega 
apnenca in so precej krušljivi (še posebno Široka 
peč). Zato je Krnica zapolnjena s pobočnim gru-
ščem, v njenem središču pa so nanosi občasnih 
hudournikov, ki se v stalen potok združijo na 
njenem spodnjem robu in nato padejo v Zgor-
njem Martuljškem slapu v nižje ležečo ledeniško 
uravnavo Jasenje. Podnebje je gorsko, humidno 
(s povprečno letno količino padavin okoli 2500 
mm), z obilo snega od jeseni do pozne pomladi 
(150 do 200 dni s snežno odejo), zaradi prevladu-
joče osojne lege hladno, še posebno v dnu krnice 
nekoliko mraziščno (s srednjo letno temperaturo 
2 do 4 °C). Sneg s sten se kopiči v krnici in prav 
snežni plazovi so odločilni dejavnik, da je zgornja 
gozdna meja v njej tako nizko, le okoli 1360 m 
nm. v. Plazovom manj izpostavljena pobočja nad 
krnico, še posebno zahodna, so porasla z gozdom 
vse do vrha Vršiča (1699 m). Na pobočjih pod 
krnico (nad Jasenjem) in na spodnjem robu 
krnice, pri Bivaku III, prevladuje alpski bukov 
gozd (Anemono-Fagetum, Tregubov 1962). Ta 
na vzhodnih in zahodnih pobočjih krnice na 
nadmorski višini okoli 1600 m, kjer to dopušča 
površje, prehaja v macesnovje (Rhodothamno-
Laricetum, Willner & Zukrigl 1999), posebno 
lepo razvito pod Vršičem (čeprav tudi v njem še 
tu in tam rastejo posamezne bukve). V dnu krnici 
se, v smeri proti njenemu zgornjemu delu pod 
Široko pečjo, višina drevja postopno znižuje in 
tod alpsko bukovje prek vmesnega prehodnega 
pasu (»bojne cone«) prehaja v alpsko ruševje, 
Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae, Zöttl 
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1951 = Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti 
(Aichinger, 1933) Br.-Bl. & Sissingh in Br.-Bl. 
& al., 1939. Le na posameznih, plazovom manj 
izpostavljenih pobočjih na zgornjem robu krnice 
so še manjši vrzelasti macesnovi sestoji. V krnici 
Za Akom je torej zgornja gozdna meja orografska, 
pogojena predvsem z obliko površja in snežnimi 
plazovi. 

Gozdovi Za Akom sodijo v gozdni rezervat 
Vršič – Za Akom. V preteklosti so jih sekali, saj naj 
bi bila tod nekoč celo planina (MARENČE, 2003: 
14), ki pa je Melik (1950: 185) ne omenja, pač pa le 

nižje ležečo pl. Martuljek (900 m nm. v.). Po drugi 
svetovni vojni so gozdove Za Akom prepustili 
naravnemu razvoju (MARENČE, ibid.).

Za Akom puhasta breza raste na zgornji meji 
bukovega gozda, na njegovem prehodu v ruševje 
(slika 1). Sklep teh bukovih sestojev je vrzelast, 
zgradba šopasta, raznomerna in raznodobna. V 
zgornji drevesni plasti (višina 12 do 15 m) poleg v 
glavnem panjevske in šopaste bukve raste puhasta 
breza (ponekod je kar obilna, je tudi v pomladku, 
na nekaterih starejših drevesih smo našli smrekovo 
kresilko, Fomitopsis pinicola – det. G. Podgornik), 

Slika 1: Zemljevid raziskanega območja Za Akom z vrisanimi nahajališči sestojev, kjer raste puhasta breza (Vir: 
GURS).
Figure 1: Map of the Za Akom study area with localities of stands with Betula pubescens (Source: GURS)
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posamično tudi jerebika, smreka, macesen in 
gorski javor (popisi 2 do 4 v preglednici 1). V 
sestojih, ki so že bolj odmaknjeni od vplivov in 
posledic snežnih plazov in imajo že bolj strnjen 
sklep, se puhasta breza pojavlja le še posamično 
(popis 1). Grmovna plast je bujna, zastira okoli 
polovico popisnih ploskev, v njej, podobno kot 
v zeliščni plasti, prevladujejo vrste smrekovih in 
bazofilnih borovih gozdov, tudi vrste ruševja. 

Tla so plitva, inicialna in jih uvrščamo v talni tip 
organogena in prhninasta rendzina      (URBAN-
ČIČ et al., 2005: 8–12). Zaradi počasnega razkroja 
organskih snovi so zgornji horizonti tal precej 
kisli, na kar kaže tudi sestava zeliščne plasti z obil-
nimi: borovnico (Vaccinium myrtillus), brusnico 
(Vaccinium vitis-idaea) in brinovolistnim lisičja-
kom (Lycopodium annotinum). Glede na celotno 
vrstno sestavo bukov gozd, v katerem Za Akom 
raste puhasta breza, lahko uvrstimo v asociacijo 
Polysticho lonchitis-Fagetum (I. Horvat, 1938), 
Marinček in Poldini & Nardini, torej v subal-
pinsko bukovje oz. v združbo bukve in kopjaste 
podlesnice na zgornji gozdni meji na karbonatni 
podlagi v Jugovzhodnih Alpah in v severnem delu 

Dinarskega gorstva. Diagnostične vrste so poleg 
kopjaste podlesnice (Polystichum lonchitis) pred-
vsem nekatere grmovnice, ki navadno uspevajo 
v ruševju: Pinus mugo, Rhododendron hirsutum, 
Sorbus chamaemespilus, Lonicera caerulea, Juni-
perus alpina (= J. sibirica), Rhodothamnus chama-
ecistus in sestoje te asociacije dobro razlikujejo 
od sestojev ponekod stične asociacije Anemono 
trifoliae-Fagetum. Proučene bukove sestoje s 
puhasto brezo Za Akom lahko vrednotimo kot 
posebno podenoto, subasociacijo betuletosum 
pubescentis subass. nov. (holotypus je popis št. 
3 v preglednici 1), saj v doslej zbranem gradivu 
o bukovju na zgornji gozdni meji v naših Alpah 
(več kot 300 fitocenoloških popisov, Dakskobler, 
neobjavljeno) drugje nismo popisali puhaste breze. 
Nova subasociacija označuje poseben tip bukovja 
na zgornji gozdni meji v ledeniški krnici. 

Rastišče puhaste breze Za Akom je nekoliko 
drugačno kot na drugih, doslej znanih nahajali-
ščih v Sloveniji in kot ga na splošno označujejo 
botaniki in fitocenologi. Še najbolj podobno 
je nahajališču v Soteski (v Bohinju). Tam je 
nadmorska višina le 520 m, vendar je izrazito 

Slika 2: Za Akom, orografska zgornja gozdna meja
Figure 2: Za Akom, orographic timberline
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mrazišče, ki ga je podrobno proučil Martinčič 
(1977). V mrazišču na ledeniškem in podornem 
gradivu na vznožju Jelovice puhasta breza raste v 
vrzelastem macesnovem gozdu, ki ga uvrščamo v 
asociacijo Rhodothamno-Laricetum (T. WRABER, 
1963, MARTINČIČ, 1977, DAKSKOBLER, 2006: 
134 ). Leta 1992 smo del tega sestoja popisali 
(preglednica 2) in njegova vrstna sestava je vsaj 
nekoliko (predvsem po vrstah smrekovih in 
borovih gozdov) podobna vrstni sestavi subal-
pinskega bukovja Za Akom. Podobnosti so tudi 
v talnih razmerah (organogena rendzina). V 
obeh primerih gre za sestoje na mejnih, za gozd 
skrajnih rastiščih na karbonatni podlagi. Članek 
o uspevanju brez na skrajnih skalnatih gozdnih 
rastiščih na karbonatni podlagi je pred leti objavil 
Košir (1998). Breze, ki jih je opažal in proučeval 
v Snežniškem pogorju, po morfoloških znakih 
ni mogel uvrstiti ne v vrsto Betula pendula ne v 
vrsto Betula pubescens, saj so imele značilnosti 
obeh. Primerke Za Akom nabrane breze smo s 

pomočjo določevalnega ključa (FISCHER et al., 
2008: 470–471) uvrstili v podvrsto Betula pube-
scens subsp. pubescens. V tej krnici smo navadno 
brezo (Betula pendula) opazili le na enem kraju, v 
njenem spodnjem (začetnem) delu, nad strmino 
Zgornjega Martuljškega slapa. Naše raziskave 
potrjujejo, da je hladen skalovit svet primeren 
za občasno uveljavitev brez, Za Akom predvsem 
puhaste. Pridružujemo se tudi Koširjevemu (ibid.) 
predlogu, da bi gozdarji opredelili območja, kjer 
naj bi breze vključili v naravno dediščino in jih 
zavarovali. Krnica Za Akom vsekakor sodi med 
taka območja in njeni gozdovi so že ustrezno 
zavarovani, saj so del gozdnega rezervata Vršič – 
Za Akom in znotraj ožjega območju Triglavskega 
narodnega parka. 

3.2  Juniperus sabina L. 

Smrdljivi brin je evrosibirska vrsta, značilna za 
toploljubna grmišča, ki se imenujejo po češminu 

Slika 3: Puhasta breza (Betula pubescens), enoletni poganjek (a) in skorja (b)
Figure 3: Betula pubescens, a one-year-old shoot (a) and bark (b).
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(Berberidion vulgaris, Tüxen 1952). V tej povezavi 
je opisana tudi podzveza (Berberido-Juniperenion 
sabinae, Theurillat in Theurillat et al., 1995) 
– AESCHIMANN et al. (2004: 110). Uspeva v 
večjem delu Alp, na toplih, skalnatih rastiščih, 
na karbonatni in silikatni podlagi od kolinskega 
do subalpinskega (redko celo alpinskega) pasu 
(AESCHIMANN et al., ibid.). V Sloveniji so 
njegova nahajališča v prisojnem skalovju dinar-
skega in submediteranskega sveta (predvsem na 
Kočevskem s Kolpsko dolino in na južnem robu 
Trnovskega gozda in Nanosa) – T. WRABER 
(2007: 116). 

Smrdljivi brin sodi med redke vrste našega 
rastlinstva in je zato uvrščen v ustrezne Rdeče 
sezname (T. WRABER /SKOBERNE, 1989: 195, 
ULRS, 2002: 8902). Podatke o njegovih nahaja-
liščih v Sloveniji, pregledno, poleg v že naštetih 
objavah, je prispeval tudi Piskernik (1968), v novej-
šem času pa predvsem Accetto (1999, 2000, 2001). 
Arealno karto so objavili T. Wraber in Skoberne 
(ibid.) ter Jogan in sodelavci (2001: 212). V prvi 
ni nahajališč v alpskem delu Slovenije, čeprav je 
druga izdaja Male flore Slovenije – MFS (RAVNIK, 

1984: 90) omenjala uspevanje na Mangartu. Vir 
za ta podatek sta bila Andrej Martinčič in Tone 
Wraber, ki sta smrdljivi brin določila pod Rdečo 
skalo, 1900 m visoko (T. WRABER, 1971: 212). 
Eden od avtorjev tega podatka (Tone Wraber) 
je po poznejših preverjanjih ugotovil, da je bila 
njuna takratna določitev napačna (grm, ki sta ga 
opazila, je pripadal drugi vrsti) in zato tretja in 
četrta izdaja MFS (T. WRABER, 1999: 98, 2007: 
116) ta podatek izpuščata. Da je pri nahajališču 
pod Mangartom nastala pomota, je prof. Tone 
Wraber, odličen poznavalec rastlinstva in rastja 
Mangarta, starejšemu od avtorjev (ID) potrdil tudi 
v telefonskem pogovoru oktobra 2009. Zato tudi 
Flora alpina (AESCHIMANN et al., ibid.) med 
alpskimi pokrajinami, v katerih raste smrdljivi 
brin, ne upošteva slovenskega dela Alp. Se je pa 
podatek za Mangart (kvadrant 9547/4) ohranil 
v arealni karti v Gradivu za Atlas flore Slovenije 
(JOGAN et al., ibid.), v katerem sta še dve piki v 
alpskem delu (ena v kvadrantu 9652/1 – najbrž v 
Karavankah in druga v kvadrantu 9358/2, najbrž na 
Kobanskem) in ena v predalpskem delu Slovenije 
(kvadrant 9757/2, najbrž Savinjska dolina). Ker 

Slika 4: Vrzelast subalpinski bukov sestoj s puhasto brezo Za Akom
Figure 4: Open subalpine beech stand with Betula pubescens in the cirque Za Akom.
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nam viri za te tri podatke niso znani, jih, enako kot 
zmotnega podatka za Mangart, nismo upoštevali 
v naši arealni karti. Najbrž je bila arealna karta 
v Gradivu povod, da je Brus (2008: 12) v svoji 
poljudni predstavitvi smrdljivega brina zapisal, 
da pri nas na nekaj mestih raste tudi v alpskem 
svetu. Dodamo naj še, da tega iglavca za zdaj ne 
poznajo tudi v italijanskem delu Julijskih Alp 
(POLDINI, 2002: 272), prav tako ne v avstrijskem 
delu Karavank (HARTL et al., 1992: 218) in je 
dejansko redkost v dendroflori ne samo Julijskih 
Alp, temveč Jugovzhodnih nasploh. Njegovo raz-
širjenost v Sloveniji prikazujemo na sliki 5, kjer 
je označeno tudi naše novo nahajališče. 

3.21 Kratka oznaka novega nahajališča 
smrdljivega brina v Julijskih Alpah

9749/3 (UTM 33TVM11): Slovenija, Julijske 
Alpe, Baška dolina, jugovzhodna stena Hohkovbla 
(Matajurskega vrha) nad lovsko potjo Bizle–Pajlen, 
1415 m nm. v., na ozki polici (skupna površina 
4 m2) 15 m nad vznožjem stene. Floristična 
sestava (fitocenološki popis): Juniperus sabina 
5.4, Laserpitium siler 1.1, Rhamnus pumilus +.3, 

Carex mucronata +.2, Potentilla caulescens +.2, 
Festuca sp. +.2. Det. I. Dakskobler, 4. 10. 2009 (z 
?). Leg. & det. A. Rozman & I. Dakskobler, 14. 
10. 2009, delovni herbarij ZRC SAZU.

Smrdljivi brin pod Hohkovblom je prvi opazil 
starejši od avtorjev (ID, 4. 10. 2009), vendar se 
ni mogel povzpeti do nahajališča, zato je bil o 
pravilnosti svoje določitve negotov. Zanesljiva 
določitev je bila mogoča šele s plezalnim vzponom 
mlajšega (AR, 14. 10. 2009). Vzpon (20 m) do 
smrdljivega brina smo ocenili z oceno IV A0, ob 
boljši plezalski pripravljenosti pa bi bila to verjetno 
V. stopnja težavnosti. Do smrdljivega brina vodi 
15 m visoka neizrazita zajeda, ki se konča na ozki 
polici pod gladkimi ploščami. Levo pet metrov 
po polički je nahajališče smrdljivega brina (15 
m nad tlemi) – slika 8. Ob tem naj zapišemo, da 
o dosedanji alpinistično-plezalski raziskanosti 
proučene stene nimamo zanesljivih podatkov. 
Kozorog in Humar (1986) je v svojem plezalnem 
vodniku ne omenjata, pač pa le južno in vzhodno 
steno Matajurskega vrha.

Hohkovbl (Matajurski vrh, 1936 m) je gora v 
tolminsko-bohinjskem grebenu Julijskih Alp (Peči 

Slika 5: Razširjenost vrste Juniperus sabina v Sloveniji
Figure 5: Distribution of Juniperus sabina in Slovenia
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), ki se dviga nad vasjo Rut v zgornji Baški dolini 
(Baški grapi). Goro gradi skladoviti triasni dachste-
inski apnenec s plastmi in vložki dolomita. Plasti 
tega apnenca so narinjene na mlajše jurske plasti 
skrilavega glinavca s polami roženca. Vznožje 
proučene stene je prav na stiku jurskih plasti 
in triasnega dachsteinskega apnenca (BUSER, 
1986, 1987). Jugozahodno od nje je vzpetina Bizle 
(1396 m), vzhodno pa vzpetina Pajlen (1419 m). 
Na obeh je prevladujoča podlaga jurski ploščasti 
apnenec s primesjo glinavca, roženca in laporovca, 
nižje tudi baški dolomit. To je območje nekdanjih 
rutarskih (Bizle) in stržiškarskih (Pajlen) senožeti 
z zelo pisano in zanimivo floro. Podrobneje smo 
jo predstavili pred nekaj leti (DAKSKOBLER, 
2007, DAKSKOBLER et al., 2007). Omenimo naj 
le bogata nahajališča mediteransko-montanskega 
zlatega korena (Asphodelus albus) – ena izmed 
redkih v Julijskih Alpah. Na Pečeh je gorsko in 
zelo humidno podnebje (s povprečno letno koli-
čino padavin več kot 3000 mm), temperaturne 
razmere pa so zaradi prevladujoče prisojne lege 
in odprtosti proti Submediteranu bistveno ugo-
dnejše kot na enaki nadmorski višini na osojnih 

bohinjskih pobočjih.
Pod grebenom Peči nad Rutom in Stržiščami 

(Rutarski in Stržiškarski gozd) v montanskem in 
altimontanskem pasu prevladuje pobočni grušč z 
rendzino, ki ga poraščajo bukovi sestoji iz asociacij 
Anemono-Fagetum in Ranunculo platanifolii-Fa-
getum, Marinček & al., 1993. V tistih delih, kjer 
so geološka podlaga glinavec, laporovec in (ali) 
roženec, so tla globlja, distrična, porasla s sestoji 
asociacije Luzulo-Fagetum, Meusel, 1937. Tudi 
zgornja gozdna meja je bukova in njeni sestoji, 
uvrščamo jih v asociacijo Polysticho lonchitis-
Fagetum, na nadmorski višini 1500 do 1550 m, 
prehajajo v bolj ali manj sklenjen pas alpskega 
ruševja (Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae). 
Manjši subalpinski bukov sestoj je še nad zgornjim 
zahodnim robom proučene stene, okoli 1520 m 
nm. v., obdan z ruševjem (slika 6). 

Rastje v navpični, prisojni jugovzhodni steni 
pod Hohkovblom nad lovsko potjo Bizle–Pajlen 
je skromno. Po prevladujočih vrstah ga uvrščamo 
v združbo predalpskega prstnika (Potentilletum 
caulescentis, Aichinger 1933). Poleg predalpskega 

Slika 6: Hohkovbl (Matajurski vrh) z jugovzhodno steno
Figure 6: Mt. Hohkovbl (Mt. Matajurski vrh) with its southeast wall
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prstnika (Potentilla caulescens) v njej rastejo 
še vrste Rhamnus pumilus (pogosta!), Carex 
mucronata, Draba aizoides, Athamanta turbuth, 
Silene hayekiana, Allium ericetorum, Paederota 
lutea, Primula auricula, Sesleria caerulea subsp. 
calcaria, Campanula carnica, Saxifraga crustata, 
Globularia cordifolia, Bupleurum petraeum, Erica 
carnea, Carduus crassifolius in še nekatere druge. 
V steni, predvsem v njenih robnih delih in na 
manjših policah, v zelo majhnem številu primerkov 
uspevajo tudi nekatere grmovnice. Poleg smrdlji-
vega brina, ki smo ga za zdaj opazili le na opisani 
polici, tudi navadni brin (Juniperus communis), 
dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum), žarkasta 
košeničica (Genista radiata), kimastoplodni šipek 
(Rosa pendulina), velikolistna vrba (Salix appen-
diculata), rušje (Pinus mugo), šmarna hrušica 
(Amelanchier ovalis) in mokovec (Sorbus aria). V 
spodmolih na vznožju stene (na stiku geoloških 
plasti) se je v preteklosti najbrž pogosto zadrževala 
drobnica, zdaj morda tudi divjad (nitrofilno rastje 
s koprivo). V zavetju prisojne stene, v zatišju pred 
temperaturnimi ekstremi, na nadmorski višini 
1400 m poleg bukve, jerebike in gorskega javorja, 

običajnih za ta višinski pas, raste tudi več leskovih 
(Corylus avellana) in šipkovih grmov (Rosa canina, 
R. glauca), manjše drevo enovratega gloga (Cra-
taegus monogyna) in manjša jablana, domnevno 
Malus domestica (listi so spodaj dlakavi, plodov 
nismo opazili). 

Prvo zanesljivo nahajališče smrdljivega brina v 
Julijskih Alpah je torej na rastišču, ki je značilno 
zanj, v prisojnem, toplem apnenčastem skalovju 
subalpinskega pasu. 

4  ZAKLJUČKI

Pri raziskavah naravnih macesnovih sestojev 
v Julijskih Alpah smo našli dve redki vrsti v 
dendroflori tega gorovja. Puhasta breza (Betula 
pubescens) uspeva v prostrani ledeniški krnici 
Za Akom (9549/1, Martuljške gore), okoli 1350 
do 1360 m nm. v., na orografski zgornji gozdni 
meji (odločilni dejavnik zanjo so snežni plazovi), 
v vrzelastih sestojih subalpinskega bukovja (Poly-
sticho lonchitis-Fagetum betuletosum pubescentis 
subass. nov., holotypus je popis št. 3 v preglednici 
1), ki prehaja v alpsko ruševje (Rhododendo hirsuti-

Slika 7: Stena, del z nahajališčem smrdljivega brina (Juniperus sabina)
Figure 7: Wall, the part with the Juniperus sabina site
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Pinetum prostratae). V teh sestojih puhasta breza 
raste v drevesni in grmovni plasti, na plitvih tleh 
(organogena in prhninasta rendzina), na rastiščih, 
ki so zanjo manj tipična (v Sloveniji navadno 
uspeva na kislih in vlažnih, največkrat barjanskih 
tleh). Opisanemu najbolj primerljivo je rastišče 
puhaste breze v Soteski (Bohinj, med Bohinjsko 
Belo in Nomenjem). Tam ta drevesna vrsta raste v 
vrzelastem macesnovju (Rhodothamno-Laricetum 
deciduae), ki ekstraconalno uspeva na nadmorski 
višini le 520 m. Zaradi redkosti in netipičnega 
rastišča subalpinski bukovi sestoji s puhasto brezo 
Za Akom zaslužijo posebno pozornost in varstvo. 
Za zdaj jih varuje Triglavski narodni park, v čigar 
ožje območje sodijo, in uvrstitev v gozdni rezervat 
Vršič – Za Akom.

Smrdljivi brin (Juniperus sabina) je redka vrsta 
v flori Slovenije, uvrščena v njen Rdeči seznam. 
V Julijskih Alpah (v celotnih, tudi v njihovem 
italijanskem delu) doslej ni bilo znano nobeno 
zanesljivo nahajališče, saj pred več desetletji obja-
vljeni podatek za Mangart temelji na pomoti. Ta 
brin smo našli nad Rutom v zgornji Baški dolini, 
na prisojnih (jugovzhodnih) pobočjih Hohkov-

bla (Matajurskega vrha, 1936 m) v grebenu Peči 
(Tolminsko-Bohinjske gore) – 9749/3. Raste na 
nadmorski višini 1415 m, na zanj precej značilnem 
rastišču, na ozki polici v okoli 100 m visoki, oson-
čeni jugovzhodni steni, kjer sicer prevladujejo vrste 
skalnih razpok, značilnice asociacije Potentilletum 
caulescentis. Z novo najdbo dopolnjujemo vednost 
o razširjenosti smrdljivega brina v celotnih Alpah 
(AESCHIMANN et al., 2004: 110).

5  SUMMARY

Two rare species in the dendroflora of the Julian 
Alps were found during our research of natural 
larch stands in this mountain group. Downy birch 
(Betula pubescens) grows in a large glacial cirque 
of Za Akom (9549/1, the Martuljek chain), at 
1350 to 1360 m a.s.l., at the orographic timber-
line (the decisive factor here are avalanches), in 
open stands of subalpine beech forest (Polysti-
cho lonchitis-Fagetum betuletosum pubescentis 
subass. nov., holotypus is relevé No. 3 in Table 
1) that continues into Alpine dwarf pine stands 
(Rhododendo hirsuti-Pinetum prostratae). Within 
these stands, downy birch grows in the tree and 

Slika 8: Plezalni vzpon Andreja Rozmana k smrdljivemu brinu
Figure 8: Andrej Rozman’s ascent to the savin juniper (Juniperus sabina)
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shrub layers, on shallow soils (organogenic and 
moder rendzina) and less characteristic sites (in 
Slovenia it usually grows on acid and moist, mostly 
marshy soils). The most comparable to the newly 
discovered site is the downy birch site in Soteska 
(Bohinj, between the villages of Bohinjska Bela 
and Nomenj), where this tree species grows in 
an open larch stand (Rhodothamno-Laricetum 
deciduae) that occurs extrazonally at the altitude 
of 520 m. Subalpine beech stands with Betula 
pubescens in the glacial cirque Za Akom deserve 
special attention for their uniqueness and uncha-
racteristic sites. At the moment they are being 
protected by the Triglav National Park (they are 
part of the core area of the TNP) and their status 
as forest reserve.

Savin juniper (Juniperus sabina) is a rare spe-
cies in Slovenian flora, included into the Red 
List of the Slovenia. To date, there have been 
no reliable localities of this species in the Julian 
Alps (in the entire range, including the Italian 
part) as the several-decade-old information for 

Slika 9: Smrdljivi brin (Juniperus sabina)
Figure 9: Juniperus sabina

Mt. Mangart has been disproved. This juniper 
was found above the village of Rut in the upper 
Bača Valley, on the sunny (southeastern) slopes 
of Mt. Hohkovbl (Mt. Matajurski vrh, 1936 m) in 
the Peči ridge (the Tolmin-Bohinj Mountains) – 
9749/3. It grows at the altitude of 1415 m, on a 
very characteristic site, on a narrow ledge in some 
100-m-high, sunny southeast wall that is otherwise 
dominated by chasmophytic species, characteristic 
of the association Potentilletum caulescentis. This 
new find supplements our knowledge on the 
distribution of Juniperus sabina in the entire Alps 
(AESCHIMANN et al., 2004: 110).
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1  UVOD
Slovenija obsega sicer majhno, a vremensko zelo 
raznoliko območje. Posledica stičišča gorskega, 
celinskega in primorskega podnebja je velika 
podnebna spremenljivost na majhnih razdaljah in 
nemalokrat otežene možnosti za napovedovanje 
vremenskih pojavov. Posledica sočasnega vpliva 
vremenskih sistemov in orografije lahko pov-
zroči razvoj skrajnih vremenskih razmer – ujm, 
katerih posledice v naravnem ali urbanem okolju 
uvrščamo med naravne nesreče. Ker so naravne 
nesreče pomemben sestavni del pokrajine, jih 
je treba upoštevati v vsakdanjem življenju, pa 
tudi pri gospodarskem delovanju, še zlasti pa 
pri načrtovanju rabe prostora (NATEK, 2007). 
Gozdarstvo s stoletno zgodovino gozdnogospo-
darskega načrtovanja se z naravnimi nesrečami 
v gozdovih srečuje že od nekdaj. Med naravne 
nesreče v gozdovih uvrščamo tudi žled.

GDK: 423.3(497.4)«2010«(045)=163.6

Žled v Sloveniji januarja 2010
Sleet in Slovenia in January 2010

Iztok SINJUR1 Marija KOLŠEK2 Milan RACE3 Gregor VERTAČNIK4

Izvleček:
Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Žled januarja 2010. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 2. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 10. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovenija obsega majhno, a vremensko zelo raznoliko območje. Posledica stičišča gorskega, celinskega in primorskega 
podnebja je velika podnebna spremenljivost na majhnih razdaljah. V Sloveniji je žled značilen predvsem za njen 
jugozahodni del, kjer so tudi Brkini. V zadnjih 30-ih letih so bila na omenjenem območju tri intenzivnejša žledenja: 
največ škode je bilo novembra 1980, manj pa za novo leto 1996/97 in februarja 2009. Januarja 2010 se je najdebelejši 
žled pojavljal 8. in 9. dan v Brkinih (Gozdnogospodarsko območje Sežana) na nadmorski višini nad 600 m. Žled 
je nastajal tudi v Gozdnogospodarskem območju Postojna v območju pod Mašunom in v okolici Postojnskih vrat 
ter v višjih legah Gozdnogospodarskega območja Brežice.
Ključne besede: žled, ujma, vremenski pojav, Brkini, Gozdnogospodarsko območje Sežana, Slovenija

Abstract:
Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Sleet in Slovenia in January 2010. Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 68/2010, vol. 2. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 10. Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Slovenia comprises a small, but, with regard to weather, a very diverse area. The climatic variability at short distances 
is a result of Slovenia being situated at the contact point of the mountain, continental and Mediterranean climate. 
The sleet is characteristic above all for the southwestern part of Slovenia, where also Brkini are situated. In the last 
30 years, three intense sleet occurrences took place in the mentioned area: the most damage occurred in November 
1980, somewhat less on the New Year 1996/97 and in February 2009. In 2010, the thickest sleet occurred on January 
8 and 9 in Brkini (Forest Management Region Sežana) on the altitude above 600 m. The sleet also appeared in the 
Forest Management Region Postojna in the area under Mašun, in the Postojnska vrata surroundings and in higher 
situated locations of the Forest Management Region Brežice.
Key words: sleet, natural disaster, weather phenomenon, Brkini, Forest Management Region Sežana, Slovenia
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2 NASTANEK ŽLEDA
Žled je led, ki se nabere bodisi na dele rastlin 
bodisi na predmete in zgradbe. Nastane, ko dežuje 
ali rosi pri temperaturah pod lediščem oz. ko 
padavine v tekoči obliki padajo na podhlajeno 
podlago. Navadno pri taki temperaturi sicer 
sneži, vendar v določenih vremenskih razmerah 
kljub temu padavine padajo v tekoči obliki. Žled 
oz. žledenje najpogosteje nastane po obdobju 

Strokovna razprava
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hladnejšega vremena ob dotoku toplejšega in 
vlažnega zraka v višinah. Ker se v jasnih in mirnih 
zimskih nočeh po nižinah nabere veliko mrzlega 
zraka, ga ob odsotnosti močnejših vetrov toplejši 
zrak le stežka izrine. Zamenjava hladnejšega zraka 
s toplejšim je še težja v hribovitih območjih; tam 
jezera hladnega zraka ostanejo najdlje. Naslednji 
primer, ki lahko povzroči nastanek žleda, je hladen 
zračni tok v nižjih zračnih plasteh in toplejši ter 
vlažen v višjih. Tak pojav je značilen ob nastanku 
zavetrnega oz. sekundarnega ciklona na južni 
strani Alp, ki nastane ob gibanju vremenske 
motnje prek Alp na vzhod. V takem primeru 
iznad Sredozemlja nad Slovenijo v višinah doteka 
vlažen subtropski zrak, pri tleh pa po navadi od 
vzhoda hladen zrak. Čeprav ob takih vremenskih 
razmerah po nižinah temperatura zraka ostaja 
tudi po več stopinj Celzija pod lediščem, je v 
višinah s toplejšim zrakom ničta izoterma lahko 
na nadmorski višini najvišjih alpskih vrhov. Ker 

se tako nastala območja nizkega zračnega tlaka 
iz bližine naših krajev pogosto hitro pomaknejo 
vzdolž Jadranskega morja in oslabijo (BAŠA, 
2007), tudi pogoji za pojav žledu navadno ne 
trajajo dlje od enega dne.

2.1 Pogostnost in posledice žleda

V Sloveniji se žled pojavlja v hladni polovici 
leta. Srednje močan žled se v Sloveniji pojavlja 
vsakih nekaj let, močan žled, ki povzroča veliko 
gospodarsko škodo, pa približno na vsakih nekaj 
deset let. Največjo škodo povzroča na drevju in 
električnih ter telefonskih napeljavah. V Sloveniji 
je značilen predvsem za jugozahodno Slovenijo, 
vzdolž dinarske pregrade, bodisi na celinski bodisi 
primorski strani. V Sloveniji najpogosteje priza-
dene Brkine, območje okoli Senožeč z Vremščico, 
vznožja in pobočja Snežnika, Javornikov, Nanosa, 
Trnovskega gozda in Čičarijo (Poročilo o stanju 
okolja 2002) (Slika 1).

Slika 1: Karta območij, ogroženih zaradi žleda. Obdobje 1961–2006 (ARSO)

CONA 1: Območje, kjer se žled ne pojavlja ali se pojavlja zelo redko in v tanjših plasteh, tako da ne povzroča 
škode.
CONA 2: Območje, kjer se žled sicer pojavlja, vendar zelo redko povzroči manjšo škodo (enkrat na 10 let).
CONA 3: Območje, kjer se žled pojavlja pogosto in v povprečju na 3 leta povzroči tudi škodo.
CONA 4: Območje, kjer se žled, ki povzroča škodo, v povprečju pojavlja na 1 do 2 leti, razmeroma pogosto pa 
povzroči tudi večjo škodo.

Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Žled januarja 2010
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Najbolj znan žled večjega obsega je novembra 
leta 1980 prizadel Brkine. V gozdovih in sadov-
njakih je bil ledeni oklep debel do sedem centi-
metrov. Lomljenje drevja in daljnovodov (Slika 
2) je takrat še dodatno sprožal veter. Na skoraj 
13.000 hektarih površin je v Brkinih skoraj pet let 
odpravljalo škodo 400 delavcev vseh slovenskih 
gozdnih gospodarstev (PERKO, POGAČNIK, 
1996). Zaradi poškodb je bilo posekane približno 
674.000 m3 lesne mase. 

Novembra 1985 je žledolom poškodoval goz-
dove v kranjskem gozdnogospodarskem obmo-
čju na površini 21.000 ha. Poškodovane je bilo 
500.000 m3 lesne mase (Gozdno gospodarstvo 
Kranj, 1990).

Žledolom v kombinaciji s snegolomom je konec 
leta 1995 in v prvih dneh leta 1996 poškodoval 
kar 8 % površine slovenskih gozdov (približno 
87.000 ha). Poškodovanost je bila največja na 
ljubljanskem, kranjskem, celjskem, nazarskem 
in mariborskem gozdnogospodarskem območju. 
Poškodovane je bilo približno 680.000 m3 lesne 
mase. Žled je lomil pretežno listavce, težak južni 
sneg pa predvsem iglavce v mlajših razvojnih fazah 
(Zavod za gozdove Slovenije, 1996). 

V zimi 1996/1997 je žledolom v kombinaciji s 
snegolomom poškodoval skoraj 900.000 m3 lesne 
mase na slabih 8 % površine slovenskih gozdov 
(približno 82.000 ha). Žled je lomil drevje od 
24. decembra 1996 pa skoraj do konca januarja 
1997. V drugi polovici januarja je sneg dodatno 
obremenil z ledom obtežene krošnje dreves. 
Najhuje so bili prizadeti gozdovi v kranjskem 
gozdnogospodarskem območju, zelo pa tudi goz-
dovi v ljubljanskem, kočevskem in novomeškem 
območju na nadmorski višini od 400 m do 900 
m (Zavod za gozdove Slovenije, 1997). 

3  ŽLED JANUARJA 2010
3.1  Opis vremenskih razmer

V prvih dneh januarja se je območje s hladnim 
zrakom v višinah iznad severne in severovzhodne 
Evrope prehodno razširilo proti Pirenejskemu 
polotoku. Ob dotoku hladnejšega zraka nad 
Sredozemlje je nastalo nekaj manjših ciklonskih 
območij. Nad našimi kraji je v višinah od 6. do 
9. januarja zjutraj prevladoval veter iz južne 
do jugozahodne smeri, pri tleh pa je večinoma 
pihalo z vzhoda. Na višini okoli 1.500 m se je že 
8. januarja znatno ogrelo, na Krvavcu (1.740) se 

Slika 2: Zaradi teže ledenega oklepa in vetra je bilo na območju Brkinov novembra leta 1980 zelo poškodovano 
tudi daljnovodno omrežje. (Vir: Arhiv GIS)

Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Žled januarja 2010
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je dopoldne ogrelo do –0,9 °C, na Rogli (1.492 
m) zvečer do –0,9 °C. 

Na Lisci (943 m) čez dan ni bilo nad –4 °C, 
ogrevati se je začelo šele v večernih urah. Na jugu 
in vzhodu države je bila plast zraka s pozitivno 
temperaturo dovolj debela, da se je sneg pri 
prehodu skoznjo deloma ali popolnoma stalil. 
Podobne razmere so bile tudi dan pozneje (Slika 
3). V višjih predelih Brkinov je bila temperatura 
vseskozi pod ničlo, zato je nastajal žled. V Ilirski 
Bistrici je 8. in 9. januarja padlo 60 mm padavin, 
zato je ponekod nastala več centimetrov debela 
ledena obloga.

Najintenzivnejše žledenje je bilo v Brkinih 
(Gozdnogospodarsko območje Sežana) na nad-
morski višini nad 600 m. Žled je nastajal tudi 
v Gozdnogospodarskem območju Postojna na 
območju pod Mašunom in v območju Postojnskih 

vrat. Na območju Postojnskih vrat so bili zaradi 
žleda, debeline okoli 2 cm, polomljeni posamezni 
vrhovi tanjših iglavcev in posamezne krošnje 
listavcev. Naslednji dan je žled odpadel s krošenj 
dreves. V območju pod Mašunom v GGE Mikola 
– Dedna gora in GGE Jurjeva dolina na nadmorski 
višini 650 m do 750 m lahko pričakujemo večje 
poškodbe, saj tam žled ni odpadel s krošenj, nanj 
pa je ob koncu januarja padla še večja količina 
snega. V začetku februarja omenjeno območje še 
vedno ni bilo prehodno. 

O močnejšem žledenju so poročali tudi z 
Gozdnogospodarskega območja Brežice. Žled 
je nastajal na pogorju Orlice (GGE Pišece) in na 
severni strani Gorjancev (GGE Gorjanci) ter na 
Bohorju (GGE Bohor). Žled, debeline do 2 cm, je 
naslednji dan začel odpadati z drevja. Poškodovana 
so bila le posamična, predvsem tanjša drevesa.

Slika 3: Navpični presek ozračja nad Ljubljano 9. januarja 2009 ob 7. uri zjutraj. Na navpični osi je zračni tlak v 
hPa oziroma nadmorska višina; na vodoravni osi je označena temperatura. Modra krivulja prikazuje temperaturo 
zraka, rdeča pa temperaturo rosišča. Kjer se krivulji stikata, je bil zrak nasičeno vlažen. V plasti od 300 do 1.300 m 
nadmorske višine je bila temperatura zraka pod lediščem, nato do višine okoli 1.800 m nad lediščem. Temperaturni 
obrat na višini od 1.000 do 1.500 m je posledica stika dveh različnih zračnih mas.

Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Žled januarja 2010
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Vir: http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20
in%20podatki/vertikalna_sondaza.html

3.2  Prizadeto območje in škoda

Januarja 2010 je žled po dosedanji oceni največ 
poškodb povzročil na območju Brkinov. Priza-
deto območje obsega severozahodni del Brkinov 
na nadmorski višini nad 600 m (Slika 4). Dež je 
začel primrzovati na podhlajeno podlago, drevesa 
in preostalo vegetacijo 8. 1. 2010 v popoldanskih 
urah. Naslednjega dne dopoldne je prenehalo 
deževati in tako se je končal tudi proces nalaganja 
ledu oz. žledenja. Debelina žleda je v višinskem 
pasu od 600 m do 700 m dosegala od 1 cm do 
2 cm, nad 700 m pa od 2 cm do 3 cm (Slika 6). 
Dokler so bila drevesa togo ovita v žled, poškodb 
ni bilo veliko. Lomljenje drevja z glasnim poka-
njem se je začelo ob rahlem dvigu temperature 

zraka naslednji dan, 9. 1. 2010, ko je ledeni oklep 
začel popuščati. Lomile so se krošnje dreves. 
Prelomila so se tudi posamezna tanjša drevesa 
ter drevesa z asimetričnimi krošnjami. Največ 
poškodb je bilo na območju z debelejšo ledeno 
oblogo. Na prizadetem območju prevladujejo 
gozdovi listavcev.

Območje s tanjšo ledeno oblogo je zajemalo 
večjo površino med Mršami, Tatrami, Kozjanami, 
Rjavčami in Gabrkom. Skupna površina tega 
območja je 4.000 ha, od tega je 3.000 ha gozdov. 
Na tem območju so polomljene posamezne veje in 
vrhovi krošenj jelše, robinije in nekaterih iglavcev 
(predvsem macesna). 

Debelejša ledena obloga se je pojavljala na 
območju od vasi Mrše do Artviž v širini enega 
kilometra ob slemenski cesti, na grebenu proti 
Rodiku ter na severnih pobočjih Globne (območje 
med Ojstrovico in nad Varejami). Skupna povr-

Slika 4: Območje Brkinov, 
ki ga je zajel žled 8.– 9. 
januarja 2010. Z barvo so 
označeni različni višinski 
pasovi, ki nakazujejo 
območja debeline žleda 
(višinski pas 600 do 700 
m z 1 do 2 cm debelim 
ledom, višinski pas nad 
700 m z 2 do 3 cm debelim 
ledom) in posledično 
manjšo oziroma večjo 
poškodovanost gozda. 

Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Žled januarja 2010
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šina navedenega območja je 1.150 ha, od tega je 
720 ha gozdov. Poškodovana so tanjša drevesa 
mehkih listavcev (jelša, trepetlika, breza, deloma 
tudi robinija). Polomljene so veje in delno tudi 
krošnje posameznih hrastov (gradna in cera) 
ter bukve. Nekoliko bolj so prizadeta mlada in 
tanjša drevesa, ki so zelo upognjena in delno 
tudi polomljena.

Ocenjujemo, da je v ožjem pasu, kjer je gozd 
prizadel najdebelejši žled, delno poškodovanih 3 % 
odraslih dreves. Pri večini dreves bodo poškodbe 
odpravljene po naravni poti (zarasle poškodbe, 
novi poganjki), kljub temu pa lahko pričakujemo 
manjšo kakovost potencialnih sortimentov. Lesna 
masa dreves, ki jih bo treba posekati zaradi 
poškodb, po oceni znaša 850 m3. 

Na celotnem območju, ki ga je zajel žled, je 
škoda v gozdovih ocenjena na 32.000 evrov. Pri 
oceni škode smo upoštevali delež poškodovane 
lesne mase in stopnjo poškodovanih dreves. 
Dodatno smo upoštevali škodo zaradi poveča-
nih stroškov izdelave in delno povečanih sečnih 

odpadkov (za 20 % poškodovane lesne mase). 
Stroški zaradi morebitne obnove oz. nege so 
majhni, ker je tako poškodovanih gozdov, ki bi 
bili potrebni obnove, zelo malo. Desetino škode 
predstavljajo tudi stroški za ponovno zagotovitev 
prevoznosti gozdnih prometnic (odstranjevanje 
polomljenih vej in upognjenih dreves). Ocena 
škode še ni dokončna, ker v času pisanja pri-
spevka vsa površina še ni bila dostopna zaradi 
zaledenelih tal.

Območje Brkinov spada med območja v 
Sloveniji, ki so najbolj ogrožena zaradi žleda. Na 
tem območju debelina žleda lahko presega 5 cm. 
Žledenje se pojavlja skoraj vsako leto, intenziv-
neje pa okvirno vsakih 30 let. Zadnji obsežnejši 
žledolom je to območje prizadel novembra 1980. 
V zadnjih 20 letih sta bili na omenjenem območju 
še dve nekoliko intenzivnejši žledenji: za novo leto 
1996/97 in februarja 2009. Obe sta imeli podoben 
obseg kot letošnje, na enaki površini, škoda pa je 
bila polovico manjša kot letos. 

Slika 5: Debela ledena obloga na vejah dreves ob cesti Mrše–Artviže, 9. Januarja 2010 (Foto: Damijan Vatovec)

Sinjur, I., Kolšek, M., Race, M., Vertačnik, G.: Žled januarja 2010



GozdV 68 (2010) 1 127

Slika 6: Drevesa pod težo ledene obloge, 9.januarja 2010. Lokacija posnetka: 2 km severno od vasi Mrše, blizu 
glavne ceste za naselje Artviže. (Foto: Milan Race)
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Uvodnik Znanstvena razprava
GDK: 624:524.636:625(045)=163.6

Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih 
ploskvah
Evaluation of felling assessment by using data form permanent samplings plots

Andrej BoNčiNa1, David HlaDNiK2 in aleš KaDuNc3

Izvleček:
Bončina, a., Hladnik, D., Kadunc, a.: Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah. Gozdarski 
vestnik, 68/2010, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod avtorji, lektoriranje 
angleškega besedila Btreda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Na podlagi periodičnih meritev dreves na stalnih vzorčnih ploskvah (n = 1.604) v obdobju desetih let smo na 
primeru treh gozdnogospodarskih enot (Grčarice, logatec in Vzhodne Haloze) analizirali kakovost podatkov, 
količino poseka, ocenili zanesljivost ocene poseka po različnih postopkih in ocene ugotovljenega poseka primerjali 
z uradnimi evidencami poseka. Pri oceni poseka je treba upoštevati petletni prirastek dreves, ki so posekana v 
desetletnem obdobju, sicer je posek podcenjen za približno 10 %. Zanesljivost ocene količine poseka je podobna, 
če uporabimo algoritem za (enostavno) slučajnostno vzorčenje ali pa algoritem za sistematično vzorčenje. Količina 
poseka, ugotovljena na stalnih vzorčnih ploskvah, se ne porazdeljuje normalno, vendar smo s primerjalno analizo 
poseka z metodo Bootstrap ugotovili, da je dopustna uporaba postopkov, ki predvidevajo normalno porazdelitev 
vrednosti. ugotovili smo, da so uradne ocene o količini poseka podcenjene. V prispevku opozarjamo na pomanjkljivosti 
v postopkih in podatkovnih zbirkah, ki vplivajo na kakovost ocen, in predlagamo izboljšave.
Ključne besede: posek, kontrolna vzorčna metoda, vzorčenje, stalne vzorčne ploskve

Abstract:
Bončina, a., Hladnik, D., Kadunc, a.: Evaluation of felling assessment by using data form permanent samplings 
plots. Gozdarski vestnik, 68/2010, Vol. 3. in Slovenian, abstract and Summary in English. lit. Quot. 15. Proofread-
ing of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Based on data trees inventoried in 10-years period on permanent samplings plots (n= 1,604) in three forest manage-
ment units (Grčarice, logatec and Vzhodne Haloze) we analysed quality of data, fellings of growing stock, and assess 
their accuracy using different algorithms. We compared calculated fellings of growing stock to the official harvest 
statistic. Five year increment of cutting trees in ten years period should be taken into account when calculating 
fellings of growing stock since the latter value would be underestimated for approximately 10 %. confidence interval 
of felling is similar when using algorithm for (simple) random sampling or algorithm for systematic sampling. 
Fellings of growing stock per sampling plots were not normally distributed; however, comparison to the results 
using Bootstrap algorithm indicated, that procedures based on normal distributions are allowable. 
Key  words: cutting, control sampling methods, sampling, permanent sampling plots

1 Prof. dr. a. B., ul, BF, oddelek za gozdarstvo in obno-
vljive gozdne vire, Si-1000 ljubljana, andrej.boncina@
bf.uni-lj.si
2 Doc. dr. D. H., ul, BF, oddelek za gozdarstvo in ob-
novljive gozdne vire, Si-1000 ljubljana, david.hladnik@
bf.uni-lj.si
3Doc. dr. a. K., ul, BF, oddelek za gozdarstvo in ob-
novljive gozdne vire, Si-1000 ljubljana, ales.kadunc@
bf.uni-lj.si

1 Uvod 
1 IntrodUctIon

Spremljava gospodarjenja je pomemben sestavni 
del gospodarjenja z gozdovi na podlagi kon-
trolne metode, saj omogoča presojanje uspešnosti 
gospodarjenja ter dopolnitev ukrepov in ciljev. 
Spremljamo lahko različne gozdnogospodarske 
ukrepe in tudi zunanje vplive, postopki spremljave 
so lahko različni. Spremljava poseka je pomemb-
nejši del spremljave gospodarjenja z gozdovi. 
Praviloma spremljamo količino, drevesno sestavo, 
debelinsko strukturo, vrsto in vzrok poseka, čas in 
lokacijo poseka, lahko pa tudi druge značilnosti 

posekanih dreves. Posek ključno vpliva na razvoj 
gozdnih sestojev in posredno na strukturo in 
delovanje celotnih gozdnih ekosistemov. Struktura 
in količina poseka nista pomembni le za goz-
dnogospodarsko načrtovanje, ampak za številna 
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druga gozdarska področja, kot so gojenje gozdov, 
pridobivanje lesa in podobno. Na večji prostorski 
ravni je količina poseka pomembna za pravoča-
sno prilagajanje gozdarskopolitičnih ukrepov in 
pravnih predpisov, v zadnjem obdobju pa tudi za 
posredovanje zanesljivih podatkov o nacionalnih 
gozdnih virih različnim mednarodnim instituci-
jam. Navedeno kaže, da potrebujemo zanesljive 
podatke o poseku lesa na različnih prostorskih 
ravneh – od ravni odsekov do ravni države. 

Ena od nalog Zavoda za gozdove Slovenije 
(ZGS) je vodenje evidenc gospodarjenja z gozdovi, 
ki vključuje tudi vodenje evidenc poseka. ZGS 
v okviru priprave gozdnogospodarskih načrtov 
za gozdnogospodarske enote  opravlja gozdno 
inventuro, njen sestavni del je tudi snemanje 
sestojnih in drevesnih parametrov na stalnih 
vzorčnih ploskvah (SVP). Periodična snemanja 
dreves na SVP omogočajo ocenjevanje poseka v 
obdobju med obema meritvama.

uradna evidenca poseka je zasnovana na odka-
zilu drevja (Pravilnik …, 1998). Med evidentirano 
količino poseka ter oceno poseka na podlagi 
periodičnih meritev na SVP so zaradi različnih 
razlogov mogoča znatna razhajanja (Zapisnik …, 
2008). Na pobudo MKGP smo podrobno raziskali 
problematiko ocenjevanja količine poseka na 
podlagi meritev na SVP. ugotovitve so zago-
tovo zanimive tudi za širšo strokovno javnost. 
Nekateri, npr. Matijašić in Medved (2008), so za 
takšno oceno poseka uporabili izraz »kontrolni 
posek«. 

Z raziskavo smo želeli:
– oceniti zanesljivost ocenjevanja poseka na ravni 

gozdnogospodarskih enot s pomočjo podatkov 
s SVP,

– opozoriti na sistematične in vzorčne napake pri 
ocenjevanju poseka s podatki s SVP,

– presoditi razhajanja med evidenčnim  posekom 
v izbranih GGE in oceno poseka na podlagi 
podatkov s SVP,

– predlagati izboljšave pri pridobivanju podatkov 

na SVP, njihovi analizi in posredovanju ocen o 
poseku.

2 objeKt In metodA delA
2 object And method

Enainsedemdeset gozdnogospodarskih enot (Pre-
gled …, 2008), ki bi bile primerne za analizo 
poseka, smo razvrstili v dve skupini. V prvo smo 
vključili tiste, pri katerih ni bilo občutnega razha-
janja med evidenčnim posekom in oceno poseka 
na SVP; ocene poseka na SVP so bile do 25 % večje 
od evidenčnega poseka. V drugo skupino smo 
razvrstili enote, pri katerih so ocene poseka na SVP 
znatno večje (> 25 %) od ocen, ki jih prikazujejo 
evidence poseka. V prvi skupini smo naključno 
izbrali kot testno enoto GGE Grčarice, v drugi pa 
dve enoti, in sicer GGE logatec in GGE Vzhodne 
Haloze (Preglednica 1). Pri izbiranju enot smo 
upoštevali, da mora biti vsaka izbrana enota iz 
drugega gozdnogospodarskega območja. 

Za izbrane enote smo pregledali podatkovne 
zbirke Zavoda za gozdove Slovenije o meritvah 
dreves na SVP. Najprej smo preverili, kakšna je 
kakovost podatkov in v kolikšni meri je bila opra-
vljena kontrola morebitnih napak pri zbiranju ali 
poznejšem zapisovanju v zbirke podatkov.

Na ravni posameznih vzorčnih ploskev smo 
preverili podatke, pomembne za oceno količine 
poseka: premera prve in druge izmere, volumna 
prve in druge izmere ter kode dreves, ki označujejo 
morebitne spremembe ali napake pri delu merilcev. 
Preverjali smo izračunane volumne dreves na 
podlagi postavljenih tarif, preizkusili preostale 
spremenljivke, ki lahko služijo za morebitne stra-
tifikacije vzorca (npr. rastiščnogojitveni razred, 
razvojna faza, drevesna vrsta ali skupine dreve-
snih vrst) ali kot prediktorji za oceno petletnega 
prirastka (drevesna vrsta, socialni razred, tarifni 
razred). Pri obračunu lesne zaloge in poseka na 
ploskvi nismo upoštevali, ali celotna ploskev leži 
v gozdu ali je del ploskve zunaj gozdne površine. 

Tega podatka v podatkovnih zbirkah, ki smo jih 
prejeli za analiziranje, niti nismo imeli. V okolju 
geografskih informacijskih sistemov (arcGiS) 
smo preverili, kakšne so gostote vzorčnih mrež, 
ali vzorčna mreža pokriva celotno površino goz-
dnogospodarskih enot, kakšna je prostorska raz-
poreditev vzorčnih ploskev za ocenjevanje poseka 
v desetletnem obdobju. Zaradi velikega števila 
opravljenih analiz nekatere uporabljene metode 
pojasnjujemo tudi pri prikazu rezultatov.

3  rezUltAtI
3  resUlts

3.1 Izračun povprečne in skupne količine 
poseka na stalnih vzorčnih ploskvah

3.1 calculation of average and total 
value of fellings based on data from 
permanent sampling plots 

Količino posekanega lesa na vzorčni ploskvi 
predstavlja seštevek volumnov dreves, ki so bila 
pri drugi meritvi označena s kodo 1 (posekana 
drevesa). če upoštevamo le volumen dreves ob 
prvem merjenju, je volumen posekanih dreves 
podcenjen, ker nismo upoštevali njihovega prira-
ščanja v času od prvega merjenja do poseka. časa 
poseka ne poznamo. če predpostavimo, da se v 
desetletnem obdobju med leti količina poseka 
pomembno ne razlikuje, potem je najprimerneje, 
da upoštevamo priraščanje dreves v polovičnem 
času med dvema zaporednima meritvama. V 
našem primeru torej ugotavljamo prirastek v 
petletnem obdobju.

Priraščanje posekanih dreves v petletnem 
obdobju ocenimo na podlagi debelinskega pri-
rastka dreves, ki so bila merjena v obeh meritvah 
(Koda 0). ocenjevanje debelinskega prirastka 
posekanih dreves na stalnih vzorčnih ploskvah 
je obremenjeno z dvema poenostavitvama, ki 
tudi vplivata na oceno količine posekanega lesa:  
(1) pri oceni debelinskega prirastka z zaporednim 
merjenjem premerov dreves ne upoštevamo raz-
ličnega prirastka skorje in lesa merjenih dreves, 
(2) pri računanju privzamemo, da je bil prirastek 
prvega petletja enak prirastku drugega petletja. 
Praktično sta obe poenostavitvi manj pomembni, 
ker pri obeh meritvah merimo premer drevesa 
prek skorje. Petletni prirastek pa je izračunan 

iz razlike premerov dreves, ki so bila merjena v 
obeh meritvah desetletnega obdobja.

Debelinski prirastek posekanih dreves lahko 
ocenimo z različnimi modeli regresijske analize. 
Primerno bi bilo uporabiti model, v katerem bi 
upoštevali priraščanje dreves glede na dreve-
sno vrsto, socialni položaj ali socialni razred, 
vitalnost, vrsto tarif in tarifni razred (sestojne 
oblike in rastiščne razmere) ter premer drevesa 
pri prvem merjenju. Povsem enotnega predloga 
ne posredujemo, saj je postopek odvisen od 
naravnih razmer v konkretni gozdnogospodar-
ski enoti (tipi rastišč, nabor in deleži drevesnih 
vrst), predvsem pa od števila vzorčnih ploskev in 
izmerjenih dreves. če je ploskev veliko, lahko v 
modelu namesto stratifikacije po tarifnih razredih 
uporabimo stratifikacijo po rastiščnogojitvenih 
razredih in razvojnih fazah, v katerih  so stalne 
vzorčne ploskve. 

Ker v prejeti zbirki podatkov ni bilo ocen o 
socialnih položajih posekanih dreves, smo za 
ponazoritev postopka in oceno količine poseka 
uporabili poenostavljen model. Posekanim dreve-
som smo prilagodili petletne volumenske prirastke 
in jih prišteli njihovemu začetnemu volumnu. 
izračun je torej temeljil na predpostavki, da so 
posekana drevesa enako priraščala kot enako 
debela drevesa, ki so ostala na vzorčnih ploskvah. 
Predpostavka ne  velja vselej, posebno ne v pri-
meru, ko so v posek v znatnem obsegu vključena 
nevitalna drevesa. ob opisanem postopku je bila 
povprečna letna količina poseka, na primer v GGE 
Grčarice, kar za okoli 10 % večja kot v primeru, ko 
pri posekanem drevju nismo upoštevali njihovega 
petletnega priraščanja. 

Skupno hektarsko količino (število in volumen) 
posekanih dreves na posameznih koncentričnih 
krožnih ploskvah s površino 2 in 5 arov ugotovimo 
tako, da posekano drevje pomnožimo z drevesnim 
faktorjem za izbrano velikost vzorčnih ploskev 
(Husch et al., 2003). Za drevesa s premerom 30 
cm in več uporabimo drevesni faktor 20, za dre-
vesa s premeri od 10 do 29 cm pa drevesni faktor 
50. V statistično korektnejšem postopku bi pri 
računanju skupne količine poseka (točkovne in 
intervalne ocene) upoštevali obe skupini dreves 
posebej, saj imamo dejansko dva različna vzorčna 
deleža. Tega postopka v tem prispevku ne bomo 

Preglednica 1: Podatki o izbranih gozdnogospodarskih enotah

GGE Število SVP za izračun poseka Površina (ha) Resolucija (m)
Grčarice 840 5322 250 x 250
logatec 368 5729 250 x 500
V. Haloze 395 4466 200 x 500
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prikazovali. Poseben primer so drevesa na zuna-
njem koncentričnem krogu, ki pri prvi meritvi še 
niso dosegla vrednosti 30 cm, v času poseka pred 
drugo meritvijo pa so jo presegla. Podobno velja 
za tanjša drevesa v notranjem krogu, ki so bila pri 
prvi meritvi neznatno pod 10 cm, v naslednjih 
letih pa so do poseka presegla merski prag 10 cm. 
Taka drevesa niso zajeta v oceni količine poseka 
na stalnih vzorčnih ploskvah, čeprav bi jo lahko 
podali na podlagi ocen o količini vraslih (prek 
10 cm premera) in preraslih dreves (prek 30 cm 
premera).

3.2  Izračun intervalne ocene za 
povprečno in skupno količino poseka

3.2  culculation of confidence intervals for 
average and total value of felling

Meritve dreves na SVP so zgled sistematičnega 
vzorčenja. intervalno oceno za skupno količino 
poseka lahko izračunamo: (1) s pomočjo obraz-
cev za (enostavno) slučajnostno vzorčenje; (2) 
na podlagi diferenc dveh zaporednih, sosednjih 
vzorčnih ploskev. obrazci in postopek izračuna-
vanja intervalne ocene so dobro znani in zajeti v 
učbenikih, ki obravnavajo sistematično vzorčenje. 
Zanesljivost ocene pogosto  navajamo z relativnim 
odklonom (d(Y)/Y(%)), ki je v odstotkih izraženo 
razmerje med intervalom (d(Y) pri 5 % tveganju) 
in srednjo vrednostjo (Y).

3.2.1 ocena variance osnovne spremenljivke
3.2.1 Variance estimation of basic variable 

osnovna spremenljivka (y), količina poseka na 
posameznih vzorčnih ploskvah, se ne porazde-
ljuje normalno (Slika 1). Tudi z različnimi trans-
formacijami osnovnih podatkov nismo uspeli 
doseči normalnosti porazdelitve. Za intervalno 
oceno pa je ključno, da se ocene, če bi vzorčenje 
ponavljali, obravnavanega parametra oziroma 
aritmetične sredine (Y; skupna količina poseka) 
in ne osnovne spremenljivke (y) porazdeljujejo 
v normalni porazdelitvi z aritmetično sredino, ki 
je enaka pravi vrednosti v populaciji.

če zaradi odstopanja porazdelitve osnovne 
spremenljivke od normalne želimo ugotoviti 
korektno intervalno oceno, ki ne temelji na 
normalni porazdelitvi, lahko uporabimo »kljuk-
čevo metodo« (angl. Bootstrap).  To je metoda 
samovzorčenja, ki temelji na empirično dobljeni 
porazdelitvi cenilke, izračunani iz ponavljajočih se 
podvzorcev, izbranih iz prvotnega vzorca. Na pri-
meru GGE Vzhodne Haloze smo s pomočjo 10.000 
ponovljenih podvzorcev izračunali intervalno 
oceno glede na različno število vzorčnih ploskev. 
Poleg  njih smo izračunali tudi intervalne ocene 
po »klasični« poti, ki temelji na predpostavki, da 
se vrednosti porazdeljujejo normalno. Pri izračunu 
ocene za varianco agregata po »kljukčevi metodi« 
smo uporabili obrazce, ki ne vsebujejo sistema-
tične napake (Saborowski, 1989). Primerjava 
obeh načinov (Slika 2) jasno kaže, da s »kljukčevo 

metodo« pri vzorcih z več kot 50 ploskvami ne 
izboljšamo kakovosti ocene. Relativni odklon se 
pri večjih vzorcih med pristopoma ne razlikuje več 
bistveno. Velja namreč, da se točkovne ocene pri 
vzorcih, večjih od 30 enot (različni avtorji nava-
jajo različne vrednosti – med 30 in 100, število je 
odvisno od porazdelitve osnovne spremenljivke), 
porazdeljujejo okoli prave (populacijske) vrednosti 
na način, ki je zelo blizu normalni (Snedecor in 
cochran, 1989). 

če bi povečevali velikost vzorca, bi dobili vse 
ožji (relativni) odklon zaupanja. Simulacija na 
primeru GGE Vzhodne Haloze daje naslednje 
vrednosti relativnega odklona (v %): pri n = 550 
bi bil 14,8 %, pri n = 1.000 10,4 %, pri n = 5.000 
okoli 4,6 % in pri n = 10.000 okoli 3,1 %. V GGE 
Vzhodne Haloze je znatna variabilnost poseka 
v gozdnem prostoru. V enoti, kjer je bil posek  
opravljen enakomerneje, npr. v GGE Grčarice 
(Slika 3), bi se relativni odklon zaupanja s pove-

Slika 1: 
Prilagoditev 
normalne 
porazdelitve 
dejanski 
porazdelitvi 
poseka na 
stalnih vzorčnih 
ploskvah (primer 
GGE Vzhodne 
Haloze)

Slika 2: Razmerje med 
odklonom zaupanja 
in točkovno oceno 
poseka pri različnih 
velikostih vzorca ob 
stopnji tveganja 5 % 
(primer GGE Vzhodne 
Haloze)

Slika 3: 
Relativni 
odklon 
zaupanja 
pri različnih 
velikostih 
vzorca za 
lesno zalogo 
(m3/ha) in za 
posek (m3/
ha) ob stopnji 
tveganja 5 % 
(primer GGE 
Grčarice)
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čevanjem števila vzorčnih ploskev zmanjševal 
hitreje. analize tudi kažejo, da se pri vzorcu z okoli 
200 do 350 ploskev relativni odklon zaupanja za 
oceno poseka znatno zmanjša, pri manjši velikosti 
vzorca je njegova ocena zelo nezanesljiva (> 20 %). 
Zanesljivost ocene poseka je pri enako velikem 
vzorcu znatno manjša od zanesljivosti ocene lesne 
zaloge. Posek je (relativno) redek pojav (Slika 4b), 
zato je pri enako velikem vzorcu relativni odklon 
ocene poseka primerjalno večji od relativnega 
odklona ocene lesne zaloge (Slika 3).

3.2.2  ocene poseka v izbranih 
gozdnogospodarskih enotah

3.2.2  Felling assessment in selected forest 
management units

Evidentirana količina poseka na podlagi odka-
zila je v vseh treh obravnavanih enotah zunaj 
intervalne ocene poseka na SVP (Preglednica 
2). Pri rezultatih je treba upoštevati značilnosti 
posameznih gozdnogospodarskih enot. V GGE 
Grčarice se gospodari intenzivno praktično na 
celotni površini, sestoji so relativno enotni, prete-
žno raznomerni; oboje vpliva na večjo zanesljivost 
ocene poseka. Širina intervala je 8 %, skupaj torej 

Preglednica 2: ocene poseka v treh gozdnogospodarskih enotah 

Ocena poseka na SVP Evidenčni posek

GGE Povprečni desetletni 
posek (m3/ha) St. odklon Interval zaupa-

nja (± m3/ha)

Relativni od-
klon zaupanja 

(d(Y)/Y) (m3/ha)*

Grčarice 69,97 83,09 5,61 8,0 61,26
logatec 45,28 74,74 7,64 16,9 28,70
Vzhodne Haloze 32,64 55,28 5,45 16,7 14,22

*vir: Zapisnik …, 2008

16 %, kar približno ustreza poseku v obdobju 
enega leta in pol v celotnem desetletnem obdobju. 
V drugih dveh enotah je razpon občutno večji, 
ustreza poseku v obdobju treh let.

Podrobnejši prikaz točkovnih in intervalnih 
ocen poseka s podatki s SVP  na primeru GGE 
Vzhodne Haloze glede na različice vzorčenja 
(Preglednica 3) kaže, da najožji odklon zaupanja 
podaja sistematično vzorčenje na podlagi diferenc 
dveh zaporednih vzorčnih ploskev. Količina poseka 
s podatki s SVP, ki ga je izračunal ZGS (Medved 
in Matijašić, 2008), je zelo blizu naši vrednosti za 
oceno poseka s slučajnostnim vzorčenjem in brez 
upoštevanja prirastka; razlika  je le 0,02 % in je 
verjetno posledica zaokroževanja. Evidenčni hek-
tarski posek znaša 1,42 m3 (Medved in Matijašić, 
2008) in je pri vseh ocenah poseka s podatki s SVP  
zunaj intervalne ocene pri tveganju 5 %; evidenčni 
posek dosega od 43 do 50 % ocene vzorčnega 
poseka na SVP, ki smo ga izračunali po petih 
različnih postopkih – z obrazci za slučajnostno 
vzorčenje, z diferencami dveh sosednjih vzorčnih 
ploskev in »kljukčevo metodo« samovzorčenja. 
V GGE logatec je evidenčni posek dosegel 54 
do 76 % poseka na stalnih vzorčnih ploskvah, v 
GGE Grčarice pa 89 %. 

Preglednica 3: Točkovne ocene in odklon zaupanja za posek v GGE Vzhodne Haloze (m3 v 10 letih) z upoštevanjem 
prirastka (a) in brez upoštevanja prirastka (B)

Parameter
Sistematično vzorčenje na 

podlagi diferenc dveh zapore-
dnih ploskev

Sistematično vzorčenje na 
predpostavkah enostavnega 

slučajnostnega vzorčenja
Normalna porazdelitev Normalna porazdelitev Bootstrap

A B A B A B
Y (m3) 140.090 121.493 138.980 120.531 139.041 .
d(Y) (m3)  20.667  18.206  23.160  20.468  23.302 .
d(Y)/Y (%) 14,8 % 15,0 % 16,7 % 17,0 % 16,8 % .

3.3  drugi viri napak pri oceni poseka na 
stalnih vzorčnih ploskvah

3.3  other error sources of felling assess- 
ment on permanent sampling plots

Na ravni gozdnogospodarske enote vplivata na 
zanesljivost ocenjene količine posekanega lesa 
zlasti gostota vzorčne mreže in kakovost zbra-
nih podatkov o drevesih na stalnih vzorčnih 
ploskvah. 

V vseh treh enotah so pri drugi izmeri dopol-
nili mrežo vzorčnih ploskev. Zato je bila ocena za 
posek izračunana le za ploskve, ki so bile merjene 
v obeh obdobjih. Pri oceni poseka v GGE logatec 
je bilo tako od zdajšnjih 454 SVP upoštevanih 368 
(81 %). Pri oceni poseka v GGE Grčarice je bilo 
upoštevanih 840 ploskev (99 %) od zdajšnjih 845, 
v GGE Vzhodne Haloze pa 90 % vzorčnih ploskev. 
Za GGE logatec lahko na podlagi razporeditve 
novih vzorčnih ploskev, ki niso bile upoštevane 
pri dosedanjem izračunu ocene poseka, skle-
pamo, da del ploskev ni bil merjen že v prvem 
obdobju zaradi takrat nezanesljivih podatkov o 
gozdnem robu, velik del pa so jih merilci prvič 
pozabili izmeriti. Tako sklepamo za tiste vzorčne 
ploskve, ki  so v nizu treh vzorčnih ploskev ali 
več (Slika 4a). 

a) Z rdečo barvo so označene vzorčne ploskve, 
na katerih je bila opravljena le zadnja meritev. 

b) Z rdečo barvo so označene vzorčne ploskve, 
na katerih je bil v desetletnem obdobju ocenjen 
posek nad 100 oziroma 200 m3/ha. 

Pri ocenjevanju različnih sestojnih parametrov 
(lesna zaloga, prirastek, drevesna sestava) in 
tudi pri ocenjevanju poseka imajo velik pomen 
napake pri merjenju. Merilci nekatere napake pri 
ponovnih meritvah odkrijejo, pogosto pa jih tudi 
spregledajo. V podatkovnih zbirkah smo ugotovili 
znatno število pozabljenih dreves. Verjetno so 
novih 45 ploskev v Halozah označili s kodo za 
prvič pozabljena drevesa, toda v obeh preostalih 
analiziranih gozdnogospodarskih enotah na neza-
nesljivost opozarjajo vzorčne ploskve, kjer je bilo 
skupaj označenih več vraslih in pozabljenih dreves, 
kot je bilo tistih, ki so bila pravilno izmerjena v 
obeh obdobjih – v Grčaricah 21 in v logatcu 20 
stalnih vzorčnih ploskev. Vrasla in prerasla drevesa 

so pri drugem merjenju sicer pričakovana, toda 
neprimerno se je zanašati, da bodo merilci na 
terenu vselej pravilno označili vrasla, pozabljena 
ali napačno izmerjena drevesa. Posamezne napake 
je mogoče odkriti le s podrobnim preverjanjem 
podatkov in se ni mogoče opreti le na pregled 
tistih dreves, pri katerih je bilo s predpisano kodo 
posebej označeno nezanesljivo delo merilcev. 
V zbirkah podatkov smo odkrili drevesa, pri 
katerih bi se v desetih letih zaradi nezanesljivega 
dela merilcev prsni premer povečal za več kot 30 
cm, kot vrasla drevesa pa so bila označena tudi 
debelejša od 40 cm. Pred obdelavo podatkov je 
treba takšne podatke preveriti in popraviti. Take 
napake neposredno ne vplivajo na ocenjeno 
količino poseka, pomembno pa vplivajo na oceno 
prirastka sestojev. 

Za drevesa, ki so jih pozabili izmeriti pri prvi 
meritvi (Koda 4), in drevesa z napačno izmerjenim 
premerom (Koda 6) je treba pri obdelavi podatkov 
z regresijskim modelom oceniti njihov prvotni 
premer. Na vzorčnih ploskvah merilci zlahka 
odkrijejo napake, ko je novi premer drevesa manjši 
od prvič merjenega. Težje je oceniti, v katerih 
primerih je bil prvi premer dobro izmerjen in 
kdaj so merili manj zanesljivo. S kontrolo oziroma 
ponovitvijo merjenja na slučajnostno izbranih stal-
nih vzorčnih ploskvah je treba oceniti, kolikšna je 
zanesljivost zbranih podatkov, in odkriti morebitne 
sistematične napake. Te nastanejo zaradi slabe 
kakovosti premerk, nenatančno določene višine 
prsnega premera. S takimi napakami vplivamo 
tudi na količino ocenjenega poseka, kar v tem 
prispevku nismo ocenjevali posebej.

4 rAzPrAvA In zAKljUčKI 
4 dIscUssIon And conclUsIons

Meritve in ocenjevanje drevja na stalnih vzorčnih 
ploskvah so pomemben sestavni del spremljanja 
stanja in razvoja gozdnih ekosistemov. Dosedanje 
strokovno in znanstveno delo je bilo usmerjeno 
predvsem v zasnovo inventure gozdnih sestojev 
na stalnih vzorčnih ploskvah (npr. Hočevar, 
1996; Hladnik, 2000; Hočevar in Hladnik 2006; 
Kovač et al., 2009), izračun in analizo sestojnih 
parametrov na različnih prostorskih ravneh (npr. 
Hočevar, 2003), manj pa je raziskav in analiz (npr. 
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Medved in Matijašić, 2008), ki bi se ukvarjale 
z analizo gospodarjenja (poseka) s podatki iz 
stalnih vzorčnih ploskev. Naša raziskava se je 
omejila prav na možnosti ugotavljanja poseka 
na ravni gozdnogospodarskih enot s podatki iz 
SVP. V zaključkih se omejujemo na ugotovitve 
analiz treh izbranih gozdnogospodarskih enot. 

Posebej ne opozarjamo na različne vzorčne mreže 
znotraj GGE, ki  terjajo prilagojeno ocenjevanje 
poseka. 

Kakovost ocene poseka na podlagi podatkov 
s SVP je odvisna od sistematične in vzorčne 
napake. Napake se med seboj lahko nevtralizi-
rajo, lahko se seštevajo ali celo multiplicirajo. 

Napake postopka lahko pomenijo znaten del 
celotne napake; takih napak ne moremo oceniti, 
lahko jih omejimo ali izničimo z natančnim 
terenskim delom, pravilnim vnosom podatkov 
in pravilnim obračunom  ter obdelavo podat-
kov. Ena od opaznejših napak je neupoštevanje 
prirastka posekanih dreves. če predpostavimo, 
da med letnimi količinami poseka ni znatnih 
nihanj, potem je primerno upoštevati petletni 
prirastek. V sklopu kontrolne vzorčne metode 
je tak postopek ustaljen (Kaufmann, 2001) in 
je bil opisan tudi ob uvajanju te metode pri nas 
(Hočevar, 1990). Možnosti ocenjevanja tega 
prirastka so različne, pogojene pa so z razpolo-
žljivimi podatki. ocenjujemo, da je ocena poseka 
na ploskvah približno za 10 % prenizka, če ne 
upoštevamo prirastka posekanih dreves. 

Pomemben vir napak pri oceni skupnega 
poseka oziroma povprečnega hektarskega poseka 
v GGE je lahko povezan s površino. ustrezno je 
treba upoštevati delež gozdnih površin v enoti, ki 
so vključene v vzorčenje, ter v primeru različnih 
gostot vzorčnih mrež tudi različne referenčne 
površine posameznih vzorčnih ploskev. Tudi 
neupoštevanje zmanjšane vzorčne površine plo-
skev na gozdnem robu je lahko vzrok za manjšo 
podcenitev lesne zaloge in poseka. Nekateri izra-
čuni kažejo, da so v gozdnogospodarskih enotah 
hektarske ocene lesne zaloge in količine poseka 
zaradi tega lahko podcenjene za približno pol 
odstotka, odvisno od števila ploskev in stopnje 
gozdnatosti (Poljanec, 2010).

intervalno oceno skupne količine poseka 
lahko izračunamo s pomočjo obrazcev za slu-
čajnostno vzorčenje ali na podlagi diferenc dveh 
zaporednih, sosednjih vzorčnih ploskev. Med 
metodama nismo odkrili pomembno velikih 
razlik v intervalni oceni. 

Na posameznih vzorčnih ploskvah se količina 
poseka ne porazdeljuje normalno. Vendar je za 
intervalno oceno količine poseka pomembno, 
da se v primeru ponavljanja vzorčenja ocene 
skupne količine poseka porazdeljujejo v normalni 
porazdelitvi z aritmetično sredino, ki je enaka 
pravi vrednosti v populaciji. To je potrdila tudi 
primerjava rezultatov z rezultati, ki smo jih ugo-
tovili z metodami, ki ne temeljijo na normalni 
porazdelitvi; uporabili smo metodo Bootstrap, 

ki je zasnovana na samovzorčenju podvzorcev, 
izbranih iz prvotnega vzorca.

Vzorčna napaka (relativni odklon zaupanja) 
ocene poseka je pri enako velikem vzorcu znatno 
večja od vzorčne napake ocene lesne zaloge. 
Relativni odklon zaupanja ocene povprečne 
količine poseka na ravni GGE je pri n = 500 
okoli ± 10 do 15 %. To pomeni, da je pri 5 % 
tveganju dejanski posek v intervalu od 85 do 
90 % do 110 do 115 % ocenjenega poseka. Z 
večjim številom vzorčnih ploskev se zmanjšuje 
relativni odklon zaupanja: pri n = 1.000 je  ± 7 
do 11 %. Med enotami so opazne razlike zaradi 
različnega načina gospodarjenja (razporeditve 
poseka v prostoru itn.). Na ravni območja bi 
bila zanesljivost ocene povprečnega hektarskega 
poseka manj kot 5 %, na ravni države pa 1 do3 %, 
medtem ko je pri majhnih vzorcih (n < 200) 
ocena zelo nezanesljiva (>15 do 20 %). 

Podatki s SVP niso primerni za podajanje 
zelo zanesljivih ocen o poseku na ravni goz-
dnogospodarskih enot; relativni odklon ocene 
poseka v izbranih enotah je ± 8 do 16 %, kar 
pomeni, da širina intervala ustreza poseku v 
enem letu in pol do triletnemu v desetletnem 
obdobju. Kljub temu pa je povsem gotovo, da je 
bila v analiziranih gozdnogospodarskih enotah 
prenizka evidentirana količina poseka. To je zelo 
očitno v GGE, kjer je znatno odstopanje med 
evidenčnim posekom  in vzorčno oceno poseka 
na SVP. V naši analizi sta bili takšni enoti GGE 
Vzhodne Haloze in GGE logatec, saj je v obeh 
primerih količina evidenčnega poseka  zunaj 
sicer širokega intervala zaupanja ocene poseka 
na SVP. V primeru GGE Grčarice ni razlik med 
evidenčnim in vzorčnim posekom na SVP le v 
primeru, če ne upoštevamo prirastka posekanih 
dreves. ob ustreznem upoštevanju prirastka pa je 
tudi v tej GGE evidentirana količina premajhna, 
saj je  zunaj intervala zaupanja ocene poseka s SVP. 
Navedene trditve so veljavne le ob predpostavki, da 
je vzorčni  posek na SVP ustrezen kazalnik poseka 
v GGE, torej le v primeru, če se gospodarjenje na 
vzorčnih ploskvah ne razlikuje od gospodarjenja 
zunaj ploskev. Tega nismo preverjali, verjetno pa 
je to aktualna naloga za pristojne službe. 

Predlagamo, da se pri  navajanju ocen na pod-
lagi podatkov s SVP za različne parametre (lesno 

Slika 4: Stalne vzorčne 
ploskve v GGE 
logatec na satelitskem 
posnetku landsat TM 
iz leta 2005

< 5 m3/ha
5– 49
50–99
100–199
> 200 m3/ha

a

b
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Z rdečo barvo so 
označene vzorčne 
ploskve, na katerih je 
bila opravljena le zadnja 
meritev.

Z rdečo barvo so 
označene vzorčne 
ploskve, na katerih je bil 
v desetletnem obdobju 
ocenjen posek nad 100 
oziroma 200 m3/ha.
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zalogo, prirastek, posek in podobno) navajajo tudi 
intervalne ocene. algoritem obdelave podatkov, 
ki so zbrani na SVP, naj bo objavljen, tako ga bo 
mogoče tudi preveriti.
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1 Uvod
IntrodUctIon

Gams (Rupicapra rupicapra l.) je sestavni del  
živalstva številnih gorskih ekosistemov. Razširjen 
je v JV in osrednji Evropi, Turčiji in na Kavkazu, 
SZ Španiji, Pirenejih, alpah, abruzih, Visokih 
Tatrah, Karpatih in na Balkanu. Naselili so ga 
tudi na Novi Zelandiji. Večina avtorjev (navedeni 
so v  poglavju Namen raziskave in v Razpravi), 
ki so proučevali habitate gamsa, navaja, da je 

1Miran Hafner, spec., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za 
gozdove Slovenije, območna enota Kranj, Staneta Žagarja 
27b, 4000 Kranj, Sl
2Blaž černe, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove 
Slovenije, območna enota Bled, ljubljanska c. 19, 
4260 Bled, Sl

GDK: 151.2:149.6 Rupicapra rupicapra l.:11(497.4 Jelovica)(045)=163.6

vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev gamsa 
(Rupicapra rupicapra l.) v gozdnatem območju jelovice z 
obrobjem
Impact of Environmental Factors to spatial distribution of Chamois (Rupicapra 
rupicapra l.) in the forest area of Jelovica with its Margins 

Miran HaFNER1, Blaž čERNE2

Izvleček:
Hafner, M, černe, B. : Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev gamsa (Rupicapra rupicapra l.). 
Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 41. Prevod Breda 
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gams (Rupicapra rupicapra l.) je sestavni del  živalstva številnih gorskih ekosistemov, kjer poseljuje območja 
od 800 do 2300 m n. v. V proučevanem območju Jelovice z obrobjem s površino 58.000 ha  živi v gozdovih 
sredogorja. V raziskavi smo proučili, kateri okoljski dejavniki ključno vplivajo na njegovo prostorsko razporeditev. 
Raziskava temelji na vzorcu N = 524 georeferenciranih lokacij odvzema in GiS-podatkovnih plasteh (18 okoljskih 
spremenljivk). logistična regresija napoveduje, da je primernost prostora za habitat gamsa pogojena z vrednostmi 
devetih  okoljskih dejavnikov. analize kažejo, da so gostote gamsa največje v nižjih nadmorskih višinah, na zmernih 
nagibih, v gozdovih z nizko pestrostjo rastlinskih združb,  majhno gostoto gozdnega roba, precejšnjim deležem 
iglavcev,  majhnim deležem plitvih tal, nekoliko  manjšo lesno zalogo sestojev, v manj presvetljenih sestojih ter v 
sestojih z zmernim deležem debeljakov.
Ključne besede: gams, Rupicapra rupicapra, habitat, Jelovica z obrobjem

Abstract:
Hafner, M.: impact of Environmental Factors to spatial distribution of chamois (Rupicapra rupicapra l.) in the 
forest area of Jelovica with its Margins. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, Vol. 3. in 
Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 41. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic.
The chamois (Rupicapra rupicapra l.) is a constitutive part of the fauna of numerous mountain ecosystems where 
it inhabits the areas with the altitude between 800 and 2300 m.  in the studied area of Jelovica with the surface of 
ca. 58.000 ha it lives in the low mountain range. in the research we studied which environmental factors had key 
impact to its spatial distribution. The study is based on the sample N=524 georeferential taking locations and GiS 
data layers (18 environmental variables). The logistic regression anticipates the adequacy of the space for the chamois 
habitat to be conditioned by the values of 9 environmental factors. The analyses show the chamois densities to be 
the largest on the lower elevations on moderate slopes, in forests with low plant species diversity, low forest edge 
density, rather large share of coniferous trees, low share of shallow soil, somewhat lower stand wood stock, in less 
illuminated stands and in stands with a moderate share of thick trees.
Key words: chamois, Rupicapra rupicapra, habitat, Jelovica with its margins

njegov ekološki optimum od 800 do 2.300 m z 
občutnimi nihanji v nadmorski višini  med letom. 
V alpah poseljuje gorska skalnata območja in 
planinske pašnike nad 1.800 m nadmorske višine, 
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v zimskem obdobju pa se spusti niže, pod 1.100 
m, kjer vstopi v gozdnata območja, čeprav ostane 
v bližini strmega skalovja. Je pretežno dnevno 
aktivna vrsta, aktivnost pa je odvisna tudi od 
vznemirjenosti območja. V številnih območjih 
živi skupaj z drugimi simpatričnimi prežvekovalci, 
najpogosteje z navadnim jelenom (Cervus elaphus 
l.) in srno (Capreolus capreolus l.), ponekod tudi 
z muflonom (Ovis musimon Pallas), v poletnem 
obdobju so nekateri njegovi habitati organizirana 
pasišča domače živine. 

Vrste divjih ovc in koz (caprinae) so značilni 
sestavni deli številnih gorskih ekosistemov. Pogo-
sto je njihov areal naravno razdrobljen (fragmen-
tiran) zaradi prekinjene porazdelitve za njihovo 
življenje odločilnih habitatnih značilnosti, kot je, 
npr., nagib terena (SHacKElToN, 1997). Doda-
tna fragmentacija prostora se dogaja tudi zaradi 
antropogenih vplivov (PEREZ et al., 2002). V 
populacijskem arealu se živali v času in prostoru 
gibljejo in uporabljajo različne habitate skladno 
s svojimi prehranskimi in drugimi bivalnimi 
zahtevami. izbor habitatov v zmernih klimatih, 
še posebno v gorskem okolju, v ekstremnih vre-
menskih razmerah, lahko ima pomembno vlogo 
v populacijski dinamiki rastlinojedih kopitarjev 
(SaETHER, 1997). izbor primernega zimskega 
habitata lahko poveča stopnjo preživetja živali v 
populaciji. Habitati, dostopnost hrane in socialno 
okolje namreč vplivajo na fizično kondicijo in 
zdravje živali, s tem pa lahko posredno vplivajo 
na smrtnost živali in tako  uravnavajo gostoto 
populacije (SaETHER, 1997).  

Vzorci rabe habitatov so pri kopitarjih povezani 
s porazdelitvijo različne hrane (laNGVaTN/
HaNlEY, 1993). iskanje hrane je navedeno kot 
eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na prostorsko 
distribucijo (porazdelitev) gorskih kopitarjev, ki so 
navezani na skalovje (GEiST, 1971, navaja HER-
RERo et al., 1996), in razpoložljivost hrane igra 
odločilno vlogo v sezonskih gibanjih (GaRcia-
GoNZalES et al. 1990). Ko se po končani zimi 
snežna meja dviga glede na nadmorsko višino, se 
živali premikajo navzgor in iščejo mlado rastlinje 
in poganjke. obratno pa se v jesensko-zimskem 
obdobju, ko se pojavi prvi sneg, pomikajo nav-
zdol. Takšna sezonska gibanja so navedena v več 
različnih raziskavah gamsa. Glede na izkušnje ob 

sezonskih gibanjih živali v prejšnjih letih pa lahko 
pojasnimo in tudi predvidimo določene značil-
nosti rabe prostora v naslednjih letih. Sezonska 
raba habitatov gamsa v gorskem okolju odraža 
značilnosti vrste ekotona. Gibanja temeljijo na 
izmenični rabi gozdov in odprtih habitatov. Daljše 
ali tudi bolj izrazito zadrževanje v gorskih gozdovih 
in manj izrazito na alpskih pašnikih v poletnem 
obdobju je lahko tudi posledica poletne paše 
domače živine in vznemirjanja zaradi različnih 
človekovih aktivnosti v visokogorju. Tekmovanje 
v iskanju hrane in drugi rabi prostora z domačo 
živino namreč lahko povzroči, da se dlje zadržujejo 
v gozdovih na nižji nadmorski višini (HERRERo 
et al., 1996).

2 oPIs območjA ProUčevAnjA
2 descrIPtIon oF the reseArch 

AreA 

Gams že desetletja živi na območju Jelovice z 
obrobjem, kjer živi skupaj z navadnim jelenom, 
srno in muflonom, na planinah planote Jelovice, 
Ratitovca in Soriške planine pa je v poletnem 
obdobju prisotna tudi paša govedi, ovc in konj. 
območje proučevanja zajema površino  enajstih 
lovišč (Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj, 
Bled, Jelovica, Kropa, Jošt - Kranj, Križna gora, 
Selca, Železniki in Sorica) in obsega 58.379 ha 
skupne površine in 55.140 ha lovne površine. V 
desetletnem povprečju (1999–2008) je v obrav-
navanem območju znašal povprečni letni odvzem 
965 glav srnjadi, 196 jelenjadi, 59 muflonov in 148 
gamsov. V zadnjih dvajsetih letih se letna višina 
odvzema gamsov ni pomembneje spreminjala.

območje zajema Jelovico, ki je na Z razšir-
jena z gorovjem do črne prsti in Rodice, Selško 
dolino in dolino Save Bohinjke, na SV in V je 
območje  omejeno z reko Savo, na J in JV pa z 
ravnino Sorškega polja. osrednji del območja  je 
valovita  visokogorska planota Jelovica s površino 
20000 ha, ki jo na severu omejuje Sava Bohinjka, 
na vzhodu Kroparica in na jugu obronki Selške 
doline. osrednji del Jelovice leži pretežno na 
nadmorski višini od 1100 do 1400 m. Najvišji 
vrh je Ratitovec (1678 m). obrobje Jelovice  so 
strma pobočja, ki so prepredena z globokimi jarki 
in se spuščajo do nadmorske višine okoli 500 m. 
celotno območje proučevanja večinoma leži na 

nadmorski višini od 500 do 1.400 m. osrednji del 
območja je kraški, precej skalovit svet, pretežno 
sestavljen iz gornje triadnih apnenih in dolomitnih 
skladov. Na pobočjih se pojavljajo tudi silikati ter 
pasovi grušča in melišč. Na planoti so površinske 
vode redke, značilna so barja, mlake ter mokrine, 
ki so ostanki ledeniških jezer. Za robni del prou-
čevanega območja je značilna bogata vodnatost 
s studenci in potoki, ki tvorijo vodno omrežje 
Save Bohinjke, Save in Sore Selščice. Podnebje 
ima vse značilnosti predalpsko-alpskega podne-
bja. Na planoti so v reliefnih depresijah značilna 
mrazišča. Na Jelovici je značilna velika količina 
padavin, ki v povprečju znaša okoli 2.100 mm, v 
obrobju pa okoli 1.800 mm/leto. Veliko padavin 
pade pozimi, čeprav jih je tudi v vegetacijskem 
obdobju dovolj. Na Jelovici leži snežna odeja do 
150 dni, ponekod na sončnih predelih tudi samo 
70 dni. V osrednjem, najvišjem delu proučevanega 
območja, na planoti Jelovici, je precej spremenjeno 
stanje sestojev: prevladujejo sestoji smreke v čistih 

enomernih oblikah s slabo razvitim polnilnim 
slojem. V lesni zalogi je skoraj 90 % delež iglavcev. 
Velika večina sestojev je enodobnih kot posledica 
velikopovršinskih sečenj v preteklosti. Na obrobju 
Jelovice in v južni polovici proučevanega območja 
so sestoji bolj naravni, delež listavcev je večji, 
vertikalna in horizontalna struktura gozdov sta 
bolj razgibani. 

3 nAmen rAzIsKAve
3 objectIve oF the stUdY

V zadnjih 25 letih je bilo v proučevanje habitatnih 
značilnosti gamsa v Evropi (npr.  ScHRÖDER, 
1977, ScHRÖDER/ScHRÖDER, 1984, PERlE/
HaMR, 1985, SHaNK, 1985, loVaRi/coSEN-
TiNo, 1986, HaMR, 1988, HERRERo et al., 1996, 
GaRcia-GoNZalES/cuaRTaS, 1996, PEREZ-
BaRBERia/oliVaN, 1997, EBERHaRDT et al., 
1997, BÖGEl et al., 1998, BÖGEl et al., 1999, 
BÖGEl, 2001, RaMaNZiN et al., 2002, BoScHi/
NiEVERGElT, 2003, FRaNKHauSER/ENGGiST, 
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2004, BolDT/iNGolD, 2005, BauMaNN 
et al., 2005, FiND,o et al., 2006, BRaMBilla 
et al., 2006, loVaRi et al., 2006, caMPEll/
Filli, 2006, la MoRGia/BaSSaNo, 2009), 
pa tudi v Novi Zelandiji (npr. claRKE, 1986, 
YocKNEY/HicKliNG, 2000), usmerjenih več 
raziskav. Vse sodijo v skupino, ki obravnavajo 
manjša območja, zavzemajo areal ene od (sub)
populacij in praviloma temeljijo na natančno 
opredeljenih prostorskih podatkih o gamsu, pri-
dobljenih bodisi s telemetrijskim spremljanjem 
manjšega števila živali, bodisi s sistematičnim 
spremljanjem (monitoringom) prisotnosti živali 
ali znakov njihove prisotnosti v povezavi s podatki 
zgradbe prostora. Tovrstno obliko raziskave, glede 
na podatke monitoringa (odstrela), smo uporabili 
tudi pri ugotavljanju značilnosti habitatov gamsa v 
gozdnatem območju Jelovice z obrobjem. Takšne 
raziskave odkrivajo zelo podrobne zakonitosti 
habitatnega izbora določene obravnavane vrste, 
ki pa so zaradi praviloma malo spremljanih 
osebkov in/ali majhnega območja raziskave 
zanesljive pretežno na proučevanem območju, 
njihove ugotovitve pa je tvegano posploševati 
na širši prostor (JERiNa, 2006b). obratno pa 
raziskave, ki temeljijo na velikih prostorskih 

enotah, ne omogočajo proučevanja dejavnikov, 
ki variirajo v manjšem merilu. Raziskav o gamsu, 
ki bi zajemale velike prostorske enote, v literaturi 
nismo zasledili.

V Sloveniji doslej ni še nihče proučeval habi-
tatnega izbora gamsov. Vse naštete raziskave so 
potekale v drugih državah alpskega loka, Karpa-
tov, Pirenejev ali Nove Zelandije. »ugotovitve z 
drugih območij pa ne kaže nekritično prenašati 
drugam. obstoj in pojavljanje nekega osebka je 
zaradi geografskega variiranja ravni osnovnih 
ekoloških dejavnikov (spremenljivk) ponekod 
lahko omejen z enim, drugod z drugim dejav-
nikom, zaradi česar se lahko v prostoru spremi-
nja tudi osebkova preferenca do posameznega 
dejavnika« (JERiNa, 2006b). iz raziskav drugih 
vrst velike parkljaste divjadi  (zbrano v JERiNa, 
2006a) je razvidno, da se ugotovljeni vpliv posa-
meznega dejavnika lahko spremeni ob hkratnem 
upoštevanju drugih dejavnikov zaradi njihove 
medsebojne soodvisnosti. Zaradi navedenega 
menimo, da v Sloveniji,  pa tudi drugod še niso 
zadovoljivo proučeni vplivi okoljskih dejavnikov 
na prostorsko razporeditev gamsa. 

Velika večina zdajšnjih habitatnih raziskav 
gamsa obravnava enega ali le nekaj okoljskih 

dajavnikov, manjkajo pa kompleksnejše razi-
skave, ki bi poizkušale v določeni (sub)populaciji 
zajeti večino najpomembnejših dejavnikov. 
Večina omenjenih avtorjev je proučevala habita-
tni tip, nagib in nadmorsko višino, nekateri poleg 
tega tudi količino rastlinske mase (SHaNK, 
1984), razdaljo do skalovja (BoScHi/NiE-
VERGElT, 2003), debelino snega, kakovost in 
porazdelitev hrane (loVaRi/coSENTiNo, 
1986), ekspozicijo  (BÖGEl, 2001, caMPEll/
Filli,  2006), osončenost, rabo krajine, snežno 
odejo (BÖGEl et al., 1999), nekateri tudi le 
vpliv vznemirjanja na spremembe v rabi habi-
tatov  in nadmorski višini (BolDT/iNGolD, 
2005, HaMR,  1988, ScHNiDRiG-PETRiG/
iNGolD, 2001) ipd. 

Večina navedenih avtorjev je proučevala 
gamsa v gorskem okolju v nadmorskih višinah 
nad 1000 (800) m, v pasu gozdne meje in nad njo 
do 2500 (2800 m). le pri enem od avtorjev smo 
zasledili obravnavo habitatov gamsa v gozdnem 
okolju (HERRERo et al., 1996), pa še tam se je 
proučevano območje v Pirenejih raztezalo od 
1.100 do 2.442 m n. v.  Gamsi so imeli možnost 
premikov tudi visoko v območje nad gozdno 
mejo. Večina avtorjev ugotavlja, da v gorskem 

okolju gamsi poseljujejo območja od 1.000 do 
2.800 m nadmorske višine, kjer njihov habitat 
obsega območje gozdne meje, alpskih pašnikov 
in skalovja. Za proučevano območje Jelovice z 
obrobjem pa večina tovrstnih habitatov ni zna-
čilna. Proučevano območje večinoma porašča 
gozd, površina prostora nad gozdno mejo ne 
dosega niti 2 % in obsega le del Ratitovca, del 
območja nad Soriško planino ter del gorovja 
od Soriške planine, prek črne prsti do Rodice. 
Ker so v proučevanem območju gamsi prisotni 
že desetletja, nas ob odsotnosti tipičnih alpskih 
habitatov zanima, katera območja v tem prostoru 
najbolj ustrezajo gamsu. Za uspešno upravljanje 
s populacijami gamsa v gozdnatem okolju ob 
prisotnosti tudi drugih vrst rastlinojedih kopi-
tarjev je namreč nujno dobro poznavanje vplivov 
zgradbe prostora in drugih okoljskih dejavnikov 
na prostorsko razporeditev, populacijsko dina-
miko in gostoto vrste. le tako lahko namreč 
dovolj zanesljivo predvidimo učinke takšnih ali 
drugačnih posegov v populacije gamsov ali  nji-
hovo okolje. Poznavanje rabe prostora in uporabe 
virov je bistvenega pomena tudi za interpretiranje 
morebitnih dolgoročnejših sprememb v okolju 
in posledično v (sub)populaciji.

Trop Koza
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Opis neodvisne spremenljivke
Description of undependent variable

Koda  
spremenljivke 
Variable code

Enota
Unit

Vir podatkov
Source of data

Nadmorska višina NaDM_V m ZGS
lega (ekspozicija) lEGa ZGS
Nagib NaGiB % ZGS
Kamnitost in skalnatost KaMNi_SKal % ZGS
Delež neporaslih površin (MKGP, 2002; šifre 3000, 
5000, 6000, 7000) RaBa_1 % MKGP

Delež neporaslih površin brez pozidanih in sorodnih 
zemljišč (MKGP, 2002; šifre 4000, 5000, 6000, 7000) RaBa_2 % MKGP

Delež kmetijskih površin (MKGP, 2002;  šifra 1000) RaBa_3 % MKGP
Delež gozdov (MKGP, 2002; šifra 2000) RaBa_4 % MKGP
Dolžina gozdnega roba (linije na stiku gozdnih in 
negozdnih površin, vključno z upoštevanjem gozdnih 
cest)

GoZD_RoB m ZGS

indeks pestrosti gozdnih združb v kvadrantu ZDR_PESTR ZGS
Delež mladovij in drogovnjakov (rf. 1, 2) MlD_rf1,2 % ZGS
Delež debeljakov (rf. 3) DEB_rf 3 % ZGS
Delež sestojev v obnovi (rf.4) PoMlaJ_rf4 % ZGS
Delež dvoslojnih sestojev, raznomernih, prebiralnih, 
grmišč, panjevcev (ostale rf) GoZD_oST % ZGS

Delež iglavcev  v lesni zalogi iGl_% % ZGS
lesna zaloga/ha lZSKu_Ha M3 ZGS
Možni posek v desetletju (etat)/ha PoS_MoZHa M3 ZGS
Dolžina gozdnih cest/ha GoZ_cESTHa M ZGS
Dolžina javnih cest/ha JaV_cESTHa M ZGS
Delež ravninskega sveta, dolin in vznožij pobočij RaVDol_% % ZGS
Delež pobočij, hrbtov, grebenov, sedel in vrhov PoBočVRH_% % ZGS 
Delež planotastega sveta s kraškimi dolinami, kotli in 
vrtačami PlaNoTa_% % ZGS 

Delež enostavnega, manj razgibanega reliefa MaNJRaZG_% % ZGS
Delež zelo razgibanega reliefa BolJRaZG_% % ZGS
Delež moren in gruščev MoRGRu_% % ZGS
Delež apnenca in dolomita aPNENDol_% % ZGS
Delež preostalih kamnin oSTalo_% % ZGS
Razpadlost kamnin – delež vezane kamnine KaMVEZ_% % ZGS
Razpadlost kamnin – delež krušljive kamnine KaMKRuS_% % ZGS
Razpadlost kamnin – delež nevezane kamnine KaMNEV_% % ZGS
Delež zelo plitvih in plitvih tal TlaPliT_% % ZGS
Delež pomanjkljivo in slabo zasnovanih sestojev ZaSSlaB_% % ZGS
Delež slabo negovanih in nenegovanih sestojev NEGSlaB_% % ZGS
Delež rahlega, pretrganega in vrzelastega sklepa 
sestojev SKlEPRaH_% % ZGS

Preglednica 1: Seznam, šifre in viri analiziranih okoljskih spremenljivk
Table 1: List, codes and sources of the analysed environmental variables

4 mAterIAl In metode
4 mAterIAl And methods

4.1 zbiranje in priprava podatkov o 
gamsu

4.1 Gathering and preparation of on 
chamois occurence data

Za raziskavo prostorske razširjenosti in ugotavlja-
nje značilnih habitatov gamsov v proučevanem 
območju smo izbrali metodo beleženja podatkov, 
v obdobju avgust–december odstreljenih živali in 
razvrščanja lokacij v kvadrante velikosti 100 ha 
(kilometrski kvadranti), ki ga izvajajo upravljavci 
lovišč od leta 2005. V raziskavo smo vključili 
podatke odvzetih (odstrel, pogin) gamsov v 
obdobju 2005–2008. Mesta, na katerih so bili 
izločeni posamezni osebki, se v vsej Sloveniji po 
enotni metodologiji določa na temelju kart z vri-
sanimi kilometrskimi kvadranti in pripadajočim 
šifrantom. Podatki registra so prostorsko opre-
deljeni s kilometrsko natančnostjo. Po pozicijski 
natančnosti so podatki tovrstnega registra že blizu 
podatkom klasične VHF-telemetrije, hkrati pa 
imajo to prednost, da vključujejo veliko različnih 
osebkov (v našem primeru 524 odvzetih osebkov v 
156 različnih kvadrantih). Zaradi možnosti napak 
smo dobršno pozornost namenili tudi preverjanju 
lokacij.  Pri tem nismo odkrili napak, tako da so 
bili za nadaljnje analize primerni vsi podatki o 
odvzetih gamsih.

4.2 zbiranje in priprava podatkov o 
zgradbi prostora

4.2 Gathering and preparation of data on 
environmental factors

Z raziskavo smo želeli čim bolj celovito prou-
čiti habitatne značilnosti gamsa na omenjenem 
območju. V analizo smo vključili številne okolj-
ske dejavnike, ki bi prek različnih elementov 
zgradbe prostora lahko vplivali na prostorsko 
razporeditev gamsov (preglednica 1). Določili 
smo 34 spremenljivk, pri izboru spremenljivk se, 
razen nagiba, nadmorske višine,  lege in sestave 
vegetacijskega pokrova nismo mogli nasloniti na 
ugotovitve raziskav drugih avtorjev, ki so prou-
čevali gamsa, pač pa na nekatere avtorje, ki so 
proučevali druge vrste kopitarjev (npr. JERiNa, 
2006a, JERiNa, 2006b). 

Podatke o zgradbi prostora in drugih obrav-
navanih okoljskih spremenljivkah smo pripravili 
na  temelju lastnih podatkovnih baz, vanje pa smo 
vključili tudi druge javno dostopne podatkovne 
baze. lastne podatkovne baze smo izdelali s prekri-
vanjem kilometrskih kvadrantov s stranicami 1 x 1 
kilometer (velikosti 100 ha) s kartnimi podlagami 
odsekov in uvrščanjem odsekov v ustrezne kva-
drante. izdelali smo podatkovne plasti neodvisnih 
spremenljivk, kjer vsak kvadrant podaja njihovo 
povprečno zgradbo. Javno dostopne podatke smo 
obdelali tako, da smo podatke različnih slojev 
aplicirali na nivo kvadrantov. Tako je prostorska 
enota enaka prostorski enoti zbiranja podatkov iz 
lovišč odvzetih gamsov. Glede na to, da so  migracije 
gamsov in velikosti njihovih območij aktivnosti v 
gozdnatih predelih manjše v primerjavi z območji 
nad gozdno mejo (BÖGEl et al., 1999, BÖGEl, 
2001, BoScHi/NiEVERGElT, 2003), menimo, 
da je prostorska enota za obravnavano območje 
primerno velika. Domnevamo, da so podatki o v 
kvadrantu odvzetih živali verjetno zelo enaki obmo-
čjem, na katerih ta živalska vrsta preživi večino časa 
v poletnem, jesenskem in zimskem obdobju, zelo 
verjetno  pa tudi v spomladanskem. 

4.3 statistične analize
4.3 Statistical analyses
S prekrivanjem podatkovnih plasti zgradbe pro-
stora in plasti odvzema gamsov smo prido-
bili podatkovne nize odvisne spremenljivke in 
neodvisnih spremenljivk za nadaljnje statistične 
analize. Pri tem smo kvadrante z evidentiranim 
pojavljanjem (odvzemom) gamsa privzeli kot 
pozitivne primere (habitat), vse preostale celice 
proučevanega območja pa kot negativne primere 
(nehabitat). upoštevali smo le kvadrante, za katere 
so bili na  voljo vsi obravnavani podatki o zgradbi 
prostora. Skupno je bilo v raziskavi upoštevanih 
558 kvadrantov, od tega je bilo pozitivnih primerov 
156 in 402 negativna primera. Z Mann-Whitneye-
vim U-testom smo za vse spremenljivke ugotavljali 
statistično značilne razlike med primerjanima 
skupinama (pri tveganju, manjšem od 0,05). 
Spremenljivke, pri katerih nismo odkrili značil-
nih razlik, smo izločili iz nadaljnje raziskave. V 
nadaljevanju smo tako v raziskavo vključili 18 
spremenljivk o zgradbi prostora.
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Preglednica 2: Primerjava osnovnih statističnih parametrov analiziranih spremenljivk za pozitivne in  
negativne primere
Table 2: Comparison of basis statistical parameters of analyzed variables between positive and negative cases

Pozitivni primeri (habitat)
Positive cases (habitat)

Negativni primeri (nehabitat)
Negative cases (non-habitat)

Mann-Whi-
tney U test*

Percentile
X0,05

Mediana
Mediane

Percentile
X0,95

Percentile
X0,05

Mediana
Mediane

Percentile
X0,95

Z Rang

NaDM_V 577,5 796,3 1410,0 448,2 781,3 1323,9 -2,02 18
NaGiB 12,1 28,2 40,0 9,1 22,9 35,0 -6,52 2
KaMNi_SKal 1,6 18,8 45,2 0,0 8,9 34,3 -6,90 1
RaBa_2 0,0 0,004 5,0 0,0 0,000 4,5 -3,99 7
GoZD_RoB 511,0 4.920,5 11.296,0 502,0 3.846,0 10.156,0 -3,06 10
ZDR_PESTR 0,0 0,78 1,5 0,0 0,61 1,2 -4,75 6
DEB_rf 3 0,0 25,6 77,9 1,1 35,4 80,2 -2,68 13
PoMlaJ_rf4 0,0 8,9 30,6 0,5 13,2 43,0 -4,81 5
GoZD_oST 0,0 14,8 95,7 0,0 4,7 67,9 -2,08 17
iGl_% 32,6 59,3 92,3 32,3 69,9 95,3 -5,61 3
lZSKu_Ha 167,0 293,9 449,8 206,4 311,8 460,1 -2,66 14
PoS_MoZHa 3,3 35,2 63,1 18,6 42,0 68,0 -5,00 4
GoZ_cESTHa 0,0 1,9 27,9 0,0 7,3 30,2 -3,66 9
aPNENDol_% 0,0 59,0 100,0 0,0 7,4 100,0 -2,77 12
oSTalo_% 0,0 0,37 100,0 0,0 10,3 100,0 -2,89 11
TlaPliT_% 0,0 65,8 100,0 0,0 45,9 100,0 -2,47 15
NEGSlaB_% 33,2 96,0 100,0 22,0 89,4 100,0 -3,70 8
SKlEPRaH_% 0,0 21,2 91,7 0,0 12,2 72,8 -2,38 16

* Razlike med skupinama so pri vseh spremenljivkah statistično značilne s tveganjem, manjšim od 0,05 (p<0,05)
* Differences between groups are for all variables statistically significant with risk below 0.05 (p<0.05)

Prostorsko razporeditev gamsov glede na 
okoljske dejavnike smo analizirali z binarno 
logistično regresijo, v programskem paketu SPSS 
11,0 for Windows. Pri osnovni varianti logistične 
regresije je odvisna spremenljivka binarna, kar 
ustreza našim podatkom (habitat, nehabitat), 
neodvisne spremenljivke pa so lahko zvezne, 
diskretne ali tudi atributivne. V naši raziskavi 
so bile vse neodvisne spremenljivke v izhodišču 
zvezne. Ker oblike njihovih povezav (linearna, 
nelinearna) z odvisno spremenljivko nismo 
poznali, smo pare odvisne in neodvisnih spre-
menljivk predhodno grafično analizirali. če se je 
vpliv neodvisne spremenljivke na odvisno vzdolž 
gradienta neodvisne spremenljivke spreminjal 
nelinearno, smo jo diskretizirali, v nasprotnem 
primeru pa smo jo v analizo vključili v nespre-
menjeni obliki (JERiNa, 2006b) (preglednica 
3). Rezultat izračunov logistične regresije je tudi 

ocena parametra, standardna napaka za oceno 
parametra, razmerje obetov ter interval zaupanja 
za razmerje obetov. 

5 rezUltAtI
5 resUlts

V preglednici 2 so ločeno za pozitivne (kvadranti 
z evidentiranimi izločitvami gamsov) in negativne 
(preostali kvadranti) primere podani osnovni 
statistični parametri obravnavanih neodvisnih 
spremenljivk. Razlike v mediani pozitivnih in 
negativnih primerov so največje pri spremenljivki 
kamnitost in skalnatost (KaMNi_SKal), nato pri 
spremenljivki NaGiB, sledi delež iglavcev (iGl) 
itn. (preglednica 2, stolpec rang) 

odziv odvisne spremenljivke na variira-
nje neodvisne spremenljivke je pri šestih (6) 
neodvisnih spremenljivkah približno linearen 

Preglednica 3: Priprava spremenljivk za logistično regresijo
Table 3: Preparation of variables for logistic regression

Spremenljivka
Variable

Odziv odvisne spremenljivke na 
variiranje neodvisne spremenljivke
Response of dependent variable on 
variation of independent variable

Število in meje (v oklepaju) ustvarjenih 
razredov pri kategorizaciji spremenljivke

Number and borders (in parenthesis) of 
created classes in variable discretization

NaDM_V Nelinearen / Non-linear 5 (577,5; 727,1; 888,0; 1148,7)
NaGiB Nelinearen / Non-linear 5 (15,0; 21,6; 26,5; 30,9) 
KaMNi_SKal Nelinearen / Non-linear 5 (1,99; 7,71; 14,84; 22,87)
RaBa_2 linearen / Linear
GoZD_RoB linearen / Linear
ZDR_PESTR linearen / Linear
DEB_rf 3 Nelinearen / Non-linear 5 (10,6; 26,3; 44,1; 60,6)
PoMlaJ_rf4 linearen / Linear
GoZD_oST Nelinearen / Non-linear 5 (0,0; 0,1; 17,6; 48,8)
iGl_% Nelinearen / Non-linear 5 (49,4; 61,7; 71,4; 82,1)
lZSKu_Ha linearen / Linear
PoS_MoZHa linearen / Linear
GoZ_cESTHa Nelinearen / Non-linear 3 (0,5; 11,7)
aPNENDol_% Nelinearen / Non-linear 2 (23,53)
oSTalo_% Nelinearen / Non-linear 2 (5,13)
TlaPliT_% Nelinearen/ Non-linear 3 (5,30; 91,07)
NEGSlaB_% Nelinearen / Non-linear 3 (76,00; 99,70)
SKlEPRaH_% Nelinearen / Non-linear 5 (3,59; 10,00; 21,13; 42,36)

(preglednica 3), pri dvanajstih (12) od skupno 
osemnajstih  analiziranih spremenljivk pa neli-
nearen. Vse slednje smo kategorizirali v razrede 
(preglednica 3, zadnji stolpec) in jih kot kategori-
alne spremenljivke vključili v binarno logistično 
regresijo.

logistična regresija napoveduje, da je pri-
mernost nekega prostora za habitat gamsa v 
proučevanem območju pogojena z vrednostmi 
8 (če upoštevamo tudi  p = 0,06 – nekoliko nad 
mejo statistične značilnosti - pri lZSKu_Ha, 
potem z vrednostmi 9) okoljskih dejavnikov 
(preglednica 4). 

Kakovost habitata se povečuje:
–  z večanjem nagiba terena (NaGiB)
Kakovost habitata se zmanjšuje:
–  s povečevanje dolžine gozdnega roba (GoZD_

RoB),
–  s povečevanjem pestrosti rastlinskih združb 

(ZDR_PESTR),
–  s povečevanjem lesne zaloge sestojev (lZSKu_

Ha),
–  z večanjem nadmorske višine območja 

(NaDM_V),
–  s povečevanjem deleža plitvih tal (Tla-

PliT_%), 
–  s povečevanjem deleža rahlega sklepa (SKlE-

PRaH_%).
Na prostorsko razporeditev gamsa vplivata 

tudi delež debeljakov (DEB_rf 3) in delež iglavcev 
(iGl_%), vendar pa se njihov vpliv spreminja 
vzdolž gradienta lastnih vrednosti ponekod 
značilno, drugje pa neznačilno nemonotono 
(Preglednica 4). Pri povečevanju deleža debeljakov 
se verjetnost rabe prostora najprej povečuje. V 
razredu do 10,6 % je (nekoliko nad mejo značil-
nosti) 2,5-krat manjša kot v razredu nad 60,6 % 
in nato se verjetnost rabe (neznačilno)  veča do 
razreda 26,3 do 44,1 % ko je za skoraj 80 % (interval 
zaupanja za razmerje obetov 0,733 do 4,386) večja 
kot v razredu nad 60,6 %. Na rabo prostora gamsa 
vpliva tudi delež iglavcev. V razredu z deležem 
iglavcev 49,4 do 61,7 % raba prostora dosega le 
33 % (interval zaupanja za razmerje obetov 0,129 
do 0,841) kot v razredu nad 82,1 %, nato pa se 
(neznačilno) povečuje in doseže največjo vrednost 
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Preglednica 4: Spremenljivke in koeficienti v modelu habitata gamsa, izdelanega z logistično regresijo
Table 4: Variables and estimated coefficients of the fitted logistic regression model of the chamois habitat 

Ocena 
parametra
Parameter 
estimate

St. napaka
St. error

Waldova 
statistika
Wald sta-

tistic

SP
DF

p-vrednost
p-value

Razmerje 
obetov**

Odds ratio**

95% IZ za 
razmerje obe-

tov**
95 CI for odds 

ratio**
GoZD_RoB -0,106 0,042 6,253 1 0,012 0,900 0,828 – 0,977
ZDR_PESTR -0,823 0,314 6,893 1 0,009 0,439 0,237 – 0,812
lZSKu_Ha -0,005 0,003 3,446 1 0,063 0,995 0,989 – 1,000
*NaDM_V 4 0,000
1 1,624 0,626 6,722 1 0,010 5,073 1,486 – 17,312
2 -0,791 0,479 2,731 1 0,098 0,453 0,178 – 1,158
3 -1,116 0,420 7,064 1 0,008 0,328 0,144 – 0,746
4 -0,274 0,423 0,419 1 0,517 0,760 0,332 – 1,743
*NaGiB 4 0,004
1 0,577 0,431 1,789 1 0,181 1,781 0,765 – 4,149
2 0,857 0,410 4,359 1 0,037 2,355 1,054 – 5,264
3 1,315 0,384 11,755 1 0,001 3,725 1,756 – 7,899
4 1,123 0,367 9,384 1 0,002 3,074 1,499 – 6,307
* TlaPliT_% 2 0,026
1 0,925 0,389 5,652 1 0,017 2,523 1,176 – 5,410
2 0,025 0,314 0,006 1 0,937 1,025 0,554 – 1,896
* SKlEPRaH_% 4 0,005
1 0,695 0,398 3,051 1 0,081 2,004 0,919 – 4,371
2 1,456 0,462 9,944 1 0,002 4,289 1,735 – 10,603
3 0,462 0,380 1,482 1 0,223 1,588 0,754 – 3,343
4 -0,053 0,389 0,019 1 0,892 0,948 0,443 – 2,032
* DEB_rf 3 4 0,036
1 -0,916 0,543 2,845 1 0,092 0,400 0,138 – 1,160
2 -0,180 0,490 0,135 1 0,713 0,835 0,319 – 2,183
3 0,584 0,456 1,635 1 0,201 1,793 0,733 – 4,386
4 -0,048 0,375 0,016 1 0,899 0,953 0,457 – 1,990
* iGl_% 4 0,008
1 -0,497 0,504 0,973 1 0,324 0,609 0,227 – 1,633
2 -1,111 0,478 5,395 1 0,020 0,329 0,129 – 0,841
3 -0,379 0,474 0,640 1 0,424 0,685 0,271 – 1,732
4 0,301 0,478 0,396 1 0,529 1,351 0,530 – 3,444
Konstanta 2,134 1,265 2,848 1 0,092

* Kategorialna spremenljivka; primerjalni razred je vselej zadnji razred (5. razred); glej tudi preglednico 3
* Discrete variable; reference class is always the last class (5th), see also Table 3
** Za zvezne (nekategorialne) spremenljivke so podana razmerja obetov pri spremembi spremenljivke iz njenega 
5. v 95. percentil (X0,05 → X0,95).
** For continuous (non-discrete) variables, the odds ratio for the change of the variable from its 5th to 95th percentile 
(X0,05 → X0,95) are given

v razredu 71,4 do 82,1  %, ko je za 35 % (interval 
zaupanja za razmerje obetov (0,530 do 3,444) večja 
kot v primerjalnem razredu nad 82,1 %. 

Glede na absolutno jakost vplivov si spremen-
ljivke v logističnem modelu padajoče sledijo v 
naslednjem vrstnem redu:
–  nadmorska višina  (razmerje obetov med 

»najboljšo« in »najslabšo« kategorijo znaša 1: 
15,5; v nadaljevanju ΔoBET =),

–  rahlost sklepa (ΔoBET = 1 : 4,5),
–  delež debeljakov (ΔoBET = 1 : 4,5),
–  delež iglavcev (ΔoBET = 1 : 4,1)
–  nagib (ΔoBET = 1 : 3,7),
–  plitvost tal (ΔoBET = 1 : 2,5),
–  pestrost rastlinskih združb (razmerje obetov 

pri spremembi vrednosti spremenljivke iz 
5. v 95. percentil znaša 0,439 : 1 oz. 1 : 2,3; v 
nadaljevanju ΔoBET_PERc =)

–  dolžina gozdnega roba (ΔoBET_PERc =  
1 : 1,1)

–  lesna zaloga sestojev (ΔoBET_PERc = 
1 : 1,005)

6 rAzPrAvA
6 dIscUssIon
Pričujoča raziskava temelji na prostorsko oprede-
ljenih podatkih o odvzetih gamsih v lovni dobi, 
to je od 1. avgusta do 31. decembra. Rezultati 
raziskave bi bili, gledano za časovno obdobje 
celotnega leta, lahko zaradi sezonskih in cirka-
dianih premikov živali potencialno sistematično 
zamaknjeni, v lovni dobi (avgust–december) 
tudi v prid zgradbe prostora, kjer je lov na to 
vrsto pogostejši oz. uspešnejši (dostopnost, steze, 
poseke …). upoštevaje navedeno, bi bili rezultati 
raziskave lahko napačni oziroma napačno inter-
pretirani (KEaTiNG in cHERRY, 2004). Kljub 
temu menimo, da podatki zgradbe prostora na 
prostorsko razporeditev (sub)populacije gamsa 
na proučevanem območju veljajo za obdobje 
avgust–december. ocenjujemo namreč, da je 
velikost kvadrantov na proučevanem območju 
primerna in odraža prostor, v katerem se gamsi 
zanesljivo zadržujejo v času lovne dobe, zelo 
verjetno pa tudi prek vsega leta, kar potrjujejo 
tudi lastna opazovanja v južnem delu Jelovice 
z obrobjem v drugih letnih obdobjih, pa tudi 
razgovori s predstavniki nekaterih lovišč za večji 

del proučevanega območja (PoTočNiK, 2009, 
PETERNElJ, 2009, VaRl 2009). le za območje 
Bohinja (črna Prst, Rodica …) oDaR (2009) 
navaja, da se v zimskem obdobju (januar in 
februar) del gamsov premakne čez grebene na 
sončna pobočja nad Baško grapo (v raziskavi ni 
zajeto), čeprav tudi v tem obdobju del gamsov 
ostane v obravnavanih kvadrantih. Velika večina 
obravnavanega prostora je dostopna v celotni lovni 
dobi, v proučevanem območju ni velikih gorskih 
prostranstev, ki bi gamsom v drugih letnih časih (1. 
januar – 31. julij) dopuščala izbor drugih primer-
nejših habitatov, uporabljeni podatki pa pokrivajo 
topli in tudi hladni del leta. Gams tudi ni izrazito 
migratorna  vrsta, vsaj ne v gozdnatem območju, 
areali posameznih živali in skupin so praviloma 
manjši kot v gorskem okolju (BÖGEl et al., 1999, 
BÖGEl, 2001, BoScHi/NiEVERGElT, 2003), 
velikost arealov pa tudi na splošno pri gamsu v pri-
merjavi z bolj migratornimi  vrstami rastlinojedov 
ni velika. Glede na navedene informacije lahko 
sklepamo, da morebitni viri sistematične napake 
niso tolikšni, da bi lahko pomembneje vplivali na 
rezultate raziskave. Tudi v primerjavi z drugimi 
tehnikami zajemanja podatkov (VHF-telemetrija, 
GPS-telemetrija) podatki, aplicirani na izbrano 
velikost kvadrantov,  pokrivajo primerno veliko 
površino (enoto) in vključujejo širok gradient 
proučevanih spremenljivk. Zato lahko domne-
vamo, da smo vplive neodvisnih spremenljivk 
lahko odkrili, če le obstajajo. 

Gams je prežvekovalec srednje velikosti, pri-
lagojen na življenje na strmem, kamnitem in 
skalnatem terenu.  Velja se za tipično vrsto odprte 
pokrajine nad zgornjo gozdno mejo  čez poletje, 
pozimi pa se marsikje premakne v gozdove pod 
gozdno mejo. V nekaterih okoljih živi vse leto v 
gozdnatih območjih. Bivanje v območju okoli 
gozdne meje in nad njo je za gamsa značilno 
povsod tam, kjer so tovrstna območja prisotna v 
njegovem arealu. Na splošno velja, da so gozdovi 
za gamsa manj primeren habitat v primerjavi z 
odprto pokrajino in da je prisotnost gamsov v 
gozdnatih območjih rezultat antropogenih motenj 
(FRaNKHauSER/ENGGiST, 2004). uporaba 
odprte pokrajine zagotavlja dobro vidljivost in 
mu omogoča čimprejšnje spoznavanje morebitne 
nevarnosti. Na odprti pokrajini gams namreč 
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uporablja predvsem vid za odkrivanje vsiljivcev 
(HaMR, 1998). uporabo območij nad zgornjo 
mejo si razlagamo kot obliko antipredatorske 
strategije (FiND,o et al., 2006). V primeru vzne-
mirjanja se gams umakne v gozdnata območja 
pod gozdno mejo (BolDT/iNGolD, 2005, 
GaNDER in iNGolD, 1997, HaMR, 1988, 
ScHNiDRiG-PETRiG/iNGolD, 2001). Pri tem 
so gibanja navzdol pogostejša od gibanj navzgor 
ali horizontalno (HaMR, 1988). V gorskem 
okolju se gamsi pojavljajo na pašnikih, do 4 %, v 
gozdu, 31–37 %, in v odprti pokrajini, 62–65 % 
(FRaNKHauSER/ENGGiST, 2004). SHaNK 
(1984) za Bavarske alpe navaja, da so bili najbolj 
običajen tip habitata gozdovi, 49 %, sledi ruševje, 
22 %, in skalovja, 12 %. Posamično živeči samci 
živijo pogosteje v gozdovih, skupine samcev so 
pogoste okoli golosekov, samice pa v ruševju. 
HERRERo et al. (1996) navajajo za Pireneje, da je 
bilo v vsem letu 43 % opazovanj ugotovljenih na 
travnati pokrajini in 35 % v ruševju. Na skalovju so 
ga ugotovili le od maja do decembra. V gozdovih 
bukve in jelke skoraj ni bil prisoten. BoScHi/
NiEVERGElT (2003) za švicarski narodni park 
navajata, da je bila večina opaženih živali v času 
opazovanj od 30 do 60 % časa v izpostavljenem 
okolju, okoli 40 % časa v nevtralnem in od 10 
do 30 % v območju kritja. obstaja razlika med 
nekaterimi spolnimi strukturami. V Nizkih Tatrah 
so ugotovili, da se je pojavljal na skalovju, 28 %, 
na alpskih travnikih, 48%, in skalovju ter alpskih 
travnikih, skupaj 24 %, včasih tudi z 2 % v ruševju 
(FiND,o et al., 2006). loVaRi/coSENTiNo 
(1986) pa tudi za gorsko okolje navajata, da so 
nekateri samci poseljevali gozdnata območja vse 
leto, razen obdobja parjenja (november). 

Po močnejših vplivih na rastlinojede kopi-
tarje, ki so bili pred stoletji (po francoski in 
marčni revoluciji) značilni za srednjo Evropo 
in so prizadeli tudi gamsa, so v zadnjem stoletju 
tudi gorski kopitarji razširili svoj areal, tako da 
v nekaterih okoljih dandanes živi gams v celoti 
tudi le v gozdnatem prostoru. Prisotnost gamsa 
v gozdnatem okolju, tudi v nižjih nadmorskih 
višinah, je včasih napačno interpretirana kot 
prevelika številčnost oz. gostota populacije. Da so 
gamsi v alpah že v preteklosti po naravi poseljevali 
strma in popolnoma gozdnata območja, so za 

čas poznega mezolitika in neolitika (6000–2200 
let pred K.) ugotovili glede na arheozoološe 
podatke (BauMaNN et al., 2005). V popolnoma 
gozdnatem območju živi tudi gams na območju 
Jelovice z obrobjem. Pri tem izbira srednje strma 
pobočja z optimalnimi nagibi od 15 do 30 sto-
pinj. V razredu nagibov od 21,6 do 26,5 stopinj 
je raba prostora največja. Tudi SHaNK (1984)  
v Bavarskih alpah ugotavlja, da so, npr., samci 
poseljevali blage nagibe v gozdnatem območju, 
samice so bile bolj v bližini gozdne meje (bolj 
strmi nagibi). V gorskem okolju, npr., BoScHi/
NiEVERGElT (2003) za švicarski narodni park 
navajata, da so proučevane živali poseljevale večje 
nagibe, in sicer od 25 do 65 stopinjami s srednjo 
vrednostjo od 40 do 50 stopinj. caMPEll/Filli 
(2006) prav tako navajata za Švicarske alpe, da 
so gamsi najpogosteje poseljevali nagibe od 30 
do 40 stopinj. BÖGEl et al. (1999) in BÖGEl 
(2001) za narodni park Berchtesgaden navajajo, 
da so gamsi uporabljali nagibe v širokem razponu 
od 20 do 70 stopinj, uporaba manj strmih in 
bolj strmih nagibov je manjša kot 10 %. čeprav 
v našem proučevanem območju nismo odkrili 
odvisnosti rabe prostora glede na kamnitost in 
skalnatost (precejšnja kamnitost in skalnatost, 
vendar z nizkimi nagibi, je značilna tudi za pla-
noto Jelovico, kjer pa gams skoraj ni prisoten) 
pa je kamnitost in skalnatost  zelo povezana z 
večjimi nagibi. BoScHi/NiEVERGElT (2003) za 
švicarski narodni park navajata, da so bile skoraj 
vse opažene živali v času opazovanja v oddalje-
nosti 20 do 60 m od najbližjega skalovja, večina 
na razdalji okoli 40 m. Tudi za Novo Zelandijo 
YocKNEY/HicKliNG (2000) navajata, da gams 
poseljuje planinsko strmo in skalovito pokrajino 
in pokrajino z zelišči ter subalpskim grmičevjem. 
FiND,o et al. (2006) za Nizke Tatre navaja, da so 
poleg alpskih travnikov in ruševja glavni gamsov 
habitat skalovje, slemena, soteske, melišča. odprt 
habitat poseljuje, če  sta v bližini skalovje  in 
ruševje. HaMR (1988) za Karwendelske alpe 
navaja, da je bilo strmo, z gozdom poraslo skalovje 
priljubljen teren za umik; pri tem so bile samice 
bolj občutljive za motnje kot samci. Raba velikih 
nagibov s skalovjem je povezana z protiplenilsko 
strategijo pa tudi s termalnim kritjem (loVaRi/
coSENTiNo, 1986). Skalovje in drugi habitati 

blizu skalnatega terena zmanjšajo tveganje zaradi 
plenilcev. antipredatorska in optimalna prehran-
ska strategija je posledica močne uporabe skalovja 
in bližnjih alpskih travnikov (84 % opazovanj) 
(FiND,o et al. 2006), čeprav je v nekaterih okoljih 
lahko raba skalovja, npr. v poletnem času, zmanj-
šana, ker se gamsi več prehranjujejo na alpskih 
pašnikih (RaMaNZiN et al., 2002). Za Dallove 
ovce (Ovis dalli Nelson) je bilo, npr., ugotovljeno, 
da so postajale pozornejše, ko se je večala razdalja 
od skalovja (FRiD, 1997). V nasprotju z drugimi 
območji, kjer so strma, skalovita pobočja značilna 
za visoke nadmorske višine, pa so navedeni nagibi 
terena z grapami in soteskami, ki zelo vplivajo na 
kakovost habitata za gamsa na Jelovici z obrobjem, 
značilni za nižje nadmorske višine. V proučevanem 
območju gams najbolj poseljuje najnižji razred 
(do 578 m), kjer je raba prostora več ko petkrat 
večja kot v najvišjem razredu, nad 1.149 m, in več 
kot 15-krat večja kot v razredu 727 do 888 m. V 
najvišjem razredu je kljub precejšnji skalnatosti 
(planota Jelovica) nagib verjetno najpomemb-
nejši omejujoči dejavnik za gostejšo populacijo. 

okolje, ki ga poseljujejo gamsi, se odlikuje tudi 
po zanemarljivem deležu negozdnih površin, pre-
cejšnji monotonosti sestojev in  majhni pestrosti 
rastlinskih združb, majhno dolžino gozdnega roba, 
precejšnjim deležem iglavcev (71,4 do 82,1 %), 
majhnim deležem plitvih tal ter nekoliko manjšo 
lesno zalogo sestojev.

Gams je po izboru hrane prežvekovalec vme-
snega (intermediarnega) tipa (HoFMaNN, 1989). 
ScHRÖDER/ScHRÖDER (1984) za nacionalni 
park Berchtesgaden v Bavarskih alpah navajata, da 
kljub temu večinoma je trave, ki so bile v zastopane 
z 91 %, cvetnice 1 %, grmičevje 5 %, iglavci 2 %, 
praproti in gobe 1 %. YocKNEY/HicKliNG 
(2000) za Novo Zelandijo navajata, da so bile pri 
gamsu v prehrani lesnate rastline zastopane s 83,2 
%, praproti in sorodne rastline 4,35 %, trave in 
šaši 7,70 %, zelišča 4,29 %. claRKE (1986) tudi 
za Novo Zelandijo navaja, da se večinoma pre-
hranjuje z zeliščno vegetacijo in travami, pozimi 
pa se v večjem deležu prehranjuje z grmičevjem. 
PEREZ-BaRBERia/oliVaN (1997) ob študiju 
dveh vegetacijskih tipov v prehrani gamsov 
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(trave-cvetnice in grmičevje) ugotavlja, da imajo 
trave-cvetnice vse leto več surovih proteinov in 
manj vlaknin v primerjavi z grmovjem. GaRcia-
GoNZalES/cuaRTaS (1996) za pirenejskega 
gamsa v osrednjih Pirenejih v območju od 1.050 
m do 2.200 m n. v. navajata, da je rdeči bor (Pinus 
sylvestris) poleg trav zavzemal pomemben delež v 
prehrani gamsov, še posebno pozimi. Delež dveh 
vrst trav je bil med letom skoraj nespremenjen, 
delež rdečega bora pa je bil od 1 do 39 %, največji 
je bil pozimi in je sovpadal s premiki gamsov v 
nižje nadmorske višine. BÖGEl (2001) za narodni 
park Berchtesgaden navaja, da je v vseh sezonah 
delež trav in zelišč znašal v deležu 66 % do 75 %, 
spreminjal pa se je delež iglavcev in listavcev. 
Delež iglavcev je bil največji pozimi in spomladi 
(11,2 do 17,1 %), delež listavcev pa je bil neko-
liko večji poleti in v jeseni. BRaMBilla et al. 
(2006) za narodni park Gran Paradiso navajajo, 
da so v bogatih habitatih gamsi v zgodnji pomladi 
selektivni pri izboru rastlinja, ko pa se približuje 
jesen, se selekcija zmanjša in alpski gams postane 
generalist.  Kljub njegovi sposobnosti, da živi 
v gozdnih habitatih  in vključuje znaten delež 
objedanja v prehrani, se dozdeva, da ima gams 

raje odprte habitate, kjer verjetno laže pridobi 
bolj prebavljivo hrano (GaRcia-GoNZalES/
cuaRTaS, 1996). Na izbor habitatov v območjih 
s pašo lahko vpliva tudi prisotnost domače živine. 
la MoRGia/ BaSSaNo (2009), ugotavljata 
veliko prekrivanje prehrane med gamsom in 
ovco. Gams je s prisotnostjo ovce lahko prisiljen, 
da reducira širino prehranske niše in spremeni 
svoje prehranske habitate. V območju Jelovice 
z obrobjem pogosteje živi v sestojih, kjer delež 
rahlega sklepa sestojev ni prevelik. V sestojih z 
majhnim deležem rahlega sklepa sestojev (do 
3,59 %) je prisotnost gamsov dvakrat večja kot v 
sestojih, kjer je delež teh sestojev večji kot 42,36 %. 
V sestojih z deležem rahlega sklepa od 3,59 do 10 
% pa je prisotnost skoraj več kot štirikrat večja 
kot v sestojih z večjim deležem rahlega sklepa 
(več kot 42,36). ocenjujemo, da se v sestojih z 
majhnim deležem rahlega sklepa med rastlinami, 
pomembnimi za prehrano gamsov, v večjem 
deležu pojavljajo trave in zelišča v primerjavi z 
grmovnim slojem, vključno z mladjem gozdnega 
drevja. Navedeno ugotovitev potrjuje tudi večja 
prisotnost gamsov v sestojih z zmernim deležem 
debeljakov (26,3 do 44,1), v katerega pomlajenci 

Mladič
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niso vključeni in v katerih se pojavlja manj pomla-
jenih površin in večji delež travnate in zeliščne 
vegetacije. V tem razredu je prisotnost gamsov 
za 79 % večja kot v razredu z deležem debeljakov 
nad 60,6 % in skoraj 4,5-krat večja kot v razredu 
z deležem debeljakov do 10,6 %.

7 sUmmArY
The chamois is a constituent part of numerous 
mountain ecosystems. its ecological optimum 
is in the altitude between 800 and 2.300 m with 
considerable seasonal oscillation. in the alps 
it inhabits mountain rocky areas and alpine 
pastures in the elevation over 1.800 m; in winter 
it descends under 1.100 m, where it enters fore-
sted areas, although it remains in the vicinity of 
steep rocks. in numerous areas it lives together 
with other sympatric ruminants, most often with 
deer and roe deer, sometimes also with mouflon; 
some of its habitats are popular livestock pastures 
in summer. it used to inhabit steep forest areas 
of the low mountain range in addition to the 
mountain environment in the past and nowadays 
it still lives completely in the forest area in some 
parts of the central Europe. it inhabits only the 
forest area also in the discussed area of Jelovica 
with its margins. 

The research is based on the analyses of the 
chamois taking locations (N=524) that are spatially 
positioned in the net with km quadrants and cover 
the (sub)population area on Jelovica with its mar-
gins.  The surface amounts to 58.379 ha allocated 
in 558 quadrants. The data on space composition 
and other treated environmental variables were 
prepared on the basis of our own data bases inclu-
ding also other publically accessible data bases. 
Numerous (34) environmental variables capable 
of affecting spatial distribution of chamois due to 
determining habitat adequacy were included in 
the study. We applied univariate statistic methods 
and binary logistic regression in the analyses. The 
independable variables whose influence on the 
dependable one was non-linear were categorized 
before being included into the logistic model. The 
binary logistic regression shows the probability of 
the space use to be multivariantly determined by 
the values of 9 environmental variables; 6 of them 
are included in the model as discrete variables and 

3 as continuous ones. all environmental variables 
that, with regard to the logistic regression results, 
affect the spatial distribution of chamois can be 
generalized into some basic ecological factors: 
nutrition, anti-predatory and thermal shelter, 
and space.

The spatial distribution of chamois in the 
studied area depends very much on the altitude 
with which also the slope is connected. in com-
parison with other studies dealing with chamois 
in mountain environment and finding its bigger 
presence in higher altitudes, the chamois in the 
studied area is most often present in the lowest 
altitude class on moderate slopes. The highest 
altitude class is represented by the karstic world 
of high planes; despite big abundance of rocks, 
due to its low slopes it is not interesting for the 
chamois. The slopes in the lowest altitude class 
are also rocky, ravined, and rough and thus a 
popular terrain for flight and thermal shelter. The 
environment inhabited by chamois also strikes 
with a high forest share (low share of non-forest 
surfaces), considerable stand monotony and 
low plant associations diversity, short length of 
the forest edge, considerable share of coniferous 
trees (71.4 – 82.1 %) in the stands, low share of 
the shallow soli, and a little lower stand wood 
stock in comparison with the environment not 
inhabited by chamois. 

With regard to the nutrition the chamois is 
a ruminant of the intermediary type; however, 
according to numerous sources it mainly consumes 
grasses, in the average the share of woody plants 
is low, although some authors claim the opposite. 
The share of woody plants is larger during the 
winter also in the mountain environment.  Early 
in the spring, the chamois is selective in plant 
choice in rich habitats, but with fall approaching 
the selection declines and the chamois becomes 
a generalist. in the studied area the mentioned 
nutritional characteristics are shown also by the 
presence in the stands with a low share of loose 
assemblage and a moderate share of thick trees. 
in the stands with a low share of loose assemblage 
(3.59-10 %) the chamois presence is over four 
times larger than in the stands with a larger share 
of loose assemblage (above 42.36). compared to 
the bush layer including young growth of the forest 
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trees, grasses and herbs form a larger share of the 
plants important for the chamois nutrition in the 
stands with a small share of loose assemblage. 
The mentioned finding is confirmed also by the 
chamois presence in the stands with a moderate 
share of thick trees (26.3-44.1) which does not 
include the regenerated trees and where less 
regenerated areas and a larger share of grass and 
herbal population appears. The chamois presence 
in this class exceeds the chamois presence in the 
class with the thick trees share over 60.6 % for 
79 % and for almost 4.5 times the presence in the 
class with thick trees share to 10.6 %. 
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1  Uvod
Ena od pomembnih človekovih fizičnih in psi-
hičnih prvin je potreba po pripadnosti, npr. 
družini, plemenu, narodu, stroki, svetovnemu 
nazoru, veri ... Pomembni varuhi zgodovinskega 
spomina naše pripadnosti so tudi muzeji. V 
njih posamezne skupine ljudi pojasnjujejo širši 
skupnosti svoje korenine, svoj pomen in vpliv 
na gospodarske, ekonomske, tehniške in druge 
procese v družbi. Muzeje razumejo kot nekakšne 
osebne izkaznice, kot presečišča svojega obstoja in 
delovanja z drugimi skupinami, kot hrame spo-
štovanja intelektualnih, materialnih in duhovnih 
dosežkov prejšnjih rodov, v novejšem času kot 
popularizacijsko-informacijske centre, kjer pravi-
loma prikažejo svoje videnje lastne pomembnosti 
znotraj družbe. Tovrstno poslanstvo nosi tudi 
velika večina slovenskih muzejev, med katerimi 
Tehniški muzej Slovenije ni izjema. letos poteka 
petinpetdeset let od odprtja prvega slovenskega 
gozdarskega muzeja, ki je v tesni soodvisnosti 
s Tehniškim muzejem Slovenije. ozrimo se na 
prehojeno pot.

GDK: 945.17(497.4 Bistra)=163.6

Ali gozdarska in širša javnost potrebujeta prenovo 
gozdarskega muzeja v bistri? 
Does the Forestry and Broader Public Need the Renovation of the Forestry Museum 
in Bistra?

Vladimir VilMaN*

Izvleček:
Vilman, V.: ali gozdarska in širša javnost potrebuje prenovo gozdarskega muzeja v Bistri? Gozdarski vestnik, 
68/2010, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Prispevek prikazuje razvoj gozdarskega muzeja v Bistri. avtor postavlja vprašanja in dileme potrebne prenove 
muzeja, ki mora slediti trendom v svetu.
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Abstract:
Vilman, V.: Does the Forestry and Broader Public Need the Renovation of the Forestry Museum in Bistra? Goz-
darski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010,Vol. 3. in Slovenian, abstract in English. Translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The article presents the development of the Forestry Museum in Bistra. The author poses questions ad dilemmas 
concerning the necessary renovation of the museum which must follow the trends in the world.
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2  UstAnovItev tehnIŠKeGA 
mUzejA slovenIje

ob koncu 40. in na začetku 50. let 20. stoletja je 
bilo obdobje, ko sta se naša tehniška inteligenca 
in vsa širša kulturna javnost vedno bolj zavedali 
pomena ohranjanja domače tehniške dediščine. 
industrializacija, elektrifikacija, delavski razred in 
delavska kultura so bili pomembni stebri sociali-
stičnega družbenega reda, znotraj katerega je tudi 
tehniška dediščina našla svojo eksistenčno nišo, 
ki jo je obvarovala pred pozabo in uničenjem. 
Prve korake za ustanovitev Tehniškega muzeja 
Slovenije (nadalje: TMS) je ob osamosvojitvi 
tehniške fakultete v ljubljani naredil ciril Rekar, 
redni profesor na Visoki tehniški šoli v ljubljani 
in predstojnik Metalurškega inštituta v ljubljani. 
Ministru za znanost in kulturo lRS dr. Jožetu 
Potrču je leta 1949 predlagal ustanovitev nacio-
nalnega tehniškega muzeja. Ta je naslednje leto 
imenoval pripravljalni odbor. V zelo kratkem času 
jim je uspelo vzpostaviti gosto mrežo sodelavcev 
na terenu, ki so organizirali zbiranje in shranje-

vanje eksponatov. uredbo o ustanovitvi TMS je 
pripravil omenjeni minister, podpisal pa jo je 
tedanji predsednik vlade lRS Miha Marinko. V 
uradnem listu lRS je izšla leta 1951.1 Za ravna-
telja muzeja so imenovali priznanega muzealca 
prof. Franja Baša, za predsednika muzejskega 
predsedstva pa cirila Rekarja. 

3  GozdArsKI, 
lesnoIndUstrIjsKI In lovsKI 
mUzej

Zamisel o ustanovitvi Gozdarskega, lesnega in 
lovskega muzeja (v nadaljevanju: GllM) je na 
Ministrstvu za gozdarstvo lRS že leta 1946 sprožil 
Franjo Sevnik, prvi direktor Gozdarskega inštituta 
Slovenije (v nadaljevanju: GiS) in pozneje dekan 

1 uradni list lRS, št. 14/1951

samostojne Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in 
veterinarstvo v ljubljani. inštitut je prve eksponate 
pridobil leta 1947 od Državne enoletne gozdarske 
šole v Mariboru, kjer so bila dotlej učila. Sestavni 
del inštituta je bila tudi zbirka gozdarskega, 
lesarskega in lovskega eksponatnega gradiva, ki 
je služila raziskovalnim oz. učnim namenom. 
Ker GiS za to zbirko ni imel ustreznih prostorov 
v ljubljani, mu je tedanja oblast odstopila del 
objekta nekdanje kartuzije v Bistri. leta 1948 je 
prispel iz gozdne uprave v Sevnici v Bistro gozdar 
ivan Šepulj, ki je prevzel oskrbništvo in osnoval 
preparatorsko delavnico. istega leta je Franjo 
Sevnik povabil k sodelovanju Miloša Mehoro, 
vodjo tehniškega ateljeja GiS, ki je prevzel skrb 
za nadaljnje zbiranje in dokumentiranje gradiva 
na terenu ter oblikovanje muzejskih razstav. Pri 
delu gozdarskega in lesarskega oddelka TMS je 

Slika 1: Slovesnost ob odprtju razstave žičničarstva in oglarstva v Tolminu leta 1947.
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Mehora aktivno sodeloval nadaljnjih 40 let. leta 
1950 se je GllM pridružil gozdarski in lovski 
strokovnjak Mirko Šušteršič. Kot upravnik muzeja 
je prevzel nalogo strokovnega usmerjanja in 
razvoja muzeja.2

Za kopičenje gozdarskih, lesarskih in lovskih 
eksponatov so bile izredno pomembne domače 
razstave in ena mednarodna, ki so jih organizirali 
slovenski gozdarji že v prvih letih po 2. svetovni 
vojni. leta 1947 so na gimnaziji v Tolminu pripra-
vili samostojno razstavo s prikazom žičničarstva 
in oglarstva. Že sama slovesnost ob odprtju je 
ponazarjala pomen gozdarske stroke v tistem 
času (slika 1). Podobno razstavo so istega leta 
predstavili v zgradbi Ministrstva za kmetijstvo v 
Beogradu. leta 1948 so slovenski gozdarji odprli 
samostojno razstavo o smolarjenju v Zemunu ter 
aktivno sodelovali na mednarodni gospodarski 
razstavi v Pragi, ki je vključevala tudi področje 
gozdarstva. GiS je obsežno skupino predmetov 
pridobil po končani razstavi gozdarstva in lesne 
2 Kronika razvoja gozdarskega, lesnega in lovskega 
muzeja, tiskopis,  dokumentacija lesarskega oddelka 
TMS, str. 2

industrije ob zaključku drugega gozdarskega tedna 
v septembru leta 1948, ki je potekala v dvorani 
Ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo v 
ljubljani na cankarjevi cesti, ki jo je odprl resorni 
minister Fajfar3 (slika 2). lovske eksponate, pred-
vsem orožje in dermoplastike, so dobili iz gradu 
Snežnik, od Prirodoslovnega muzeja, nekaterih 
lovskih društev, posameznih lovcev darovalcev 
in celo od kriminalističnega muzeja v ljubljani. 
Zanimiva in obsežna gozdarska razstava je bila 
istega leta tudi na Bledu (slika 3). 

Vodstvo GiS je načrtovalo, da bo po izgradnji 
novega objekta pod Rožnikom tja preneslo tudi 
muzejsko zbirko. To je preprečila politična kriza 
med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo leta 1948. leta 
1951 ustanovljeni TMS praktično ni imel nobenih 
eksponatov, niti razstavnih prostorov. leta 1952 
je TMS, v sporazumu z GiS, prevzel GllM v svoj 
sestav kot avtonomno ustanovo. Formalna izločitev 
navedenega muzeja iz inštituta za gozdno in lesno 
gospodarstvo Slovenije (novi naziv za GiS) je 
3 opisi slik gozdarskih razstav v ljubljani, Pragi, 
Beogradu, Zemunu in Tolminu, Fotodokumentacija 
gozdarskega oddelka TMS

nastala na podlagi odločbe o izločitvi navedenega 
muzeja in njegovega prenosa v sestav TMS leta 
1955.4 Glavna obrazložitev prenosa je temeljila 
na ugotovitvi, da se je navedeni muzej razvil 
v samostojno inštitucijo republiškega pomena 
in tako prerasel študijsko raziskovalni okvir 
inštututa. Na podlagi te odločbe so vsi eksponati 
inštituta prešli v last TMS. inštitut se je zavezal, 
da bo tudi v prihodnje sodeloval z muzejem in 
ga vsestransko podpiral. 

GllM, kot samostojna enota TMS, je imel 
že ob samem odprtju za javnost, 25. 10. 1953, 
sestavljena začasni muzejski odbor in začasno 
upravo. V odboru so bili delegati gozdarske 
fakultete, inštituta za gozdno in lesno gospo-
darstvo Slovenije, Društva inženirjev in teh-
nikov gozdarstva in lesne industrije Slovenije 
ter lovske zveze Slovenije. Tik pred odprtjem 
muzeja za javnost sta gozdarska in lesarska stroka 
prispevali slabo tretjino sredstev, potrebnih za 
njegovo delo. Velika pripadnost gozdarske in 

4 odločba iGlG Slovenije, /21. 1. 1955/, dokument-
acija TMS

lesarske stroke ter lovskih in ribiških združenj do 
GllM, poznejših samostojnih oddelkov TMS, je 
vrsto let omogočala kakovostno in pestro redno 
muzejsko dejavnost, pa tudi izjemno pomembne 
finančne vložke pri celostnih prenovah in adap-
tacijah. Brez takih neposrednih in večkratnih 
finančnih podpor zdajšnji gozdarski, lesarski, 
lovski in ribiški oddelek ne bi niti približno 
dosegali sedanjega stanja, ki ga smemo označiti 
kot solidnega. 

ob odprtju je GllM obsegal pet oddelkov 
ali natančneje pet prostorov. V prvem, bio-
loškem oddelku je bilo prikazano: gojenje, 
urejanje in varstvo gozdov z zgodovino razvoja 
gozdarske stroke, prva slovenska gozdarska 
knjiga, pripomočki za delo v drevesnicah, 
orodje za pogozdovanje, zbirka semen, merilni 
taksatorski inštrumenti in zbirka drevesnih 
škodljivcev ter bolezni. Drugi, eksploatacijski 
oddelek je bil izpolnjen z eksponati, ki so bili 
potrebni pri pridobivanju gozdnih sortimen-
tov, transportu lesa, oglarjenju, smolarjenju, 
hudourničarstvu, splavarstvu in gradbeništvu.

Slika 2: Razstavo gozdarstva in lesne industrije je 19. 9. 1948 odprl minister Fajfar. Slika 3: Gozdarska razstava na Bledu leta 1948.
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(slika 4). Tretji, lesnoindustrijski oddelek je 
bil namenjen žagarski industriji, v katerem so 
bile makete žage venecijanke, polnojarmenika 
in žagarskega obrata pa tudi številni eksponati 
ročnega in industrijskega načina žaganja lesa. 
Prikazana je bila tudi suhorobarska lesna domača 
obrt ( slika 5). četrti, lesnokemični oddelek je 
ponazarjal mehanično in kemično predelavo 
lesa z maketami, grafikoni, slikami in predmeti 
posameznih predelovalnih faz ter s pregledno 
ploščo prikaza uporabe lesa v različnih smereh 
predelave. Peti, lovski oddelek je predstavljal 
razstavo našega lovstva. Prikazano je bilo: razvoj 
lovskega orožja od kamene dobe do sodobne 
puške, popolna lovčeva oprema, zbirka različnih 
pasti, makete lovskih gojitvenih naprav in lovnih 
pripomočkov, preparati divjadi, številne trofeje 
in ribiško orodje in pribor.5 

V obdobju direktorovanja Franja Baša je GllM 
stalno pridobival nove razstavne površine in tako 
razširjal in poglabljal obstoječe tematske sklope. 
leta 1952 je imel muzej na voljo štiri prostore, 
leta 1953 pet, leta 1956 devet in leta 1958 dvanajst 
prostorov. Pogoj za širjenje razstavnih površin v 
Bistri je bilo postopno izseljevanje družin, ki so 

5 Miloš Mehora, Gozdarski, lesnoindustrijski in lovsko-
tehniški muzej, LES 1953, str. 165

prebivale v gradu. Ti postopki so potekali počasi in 
so terjali veliko mero potrpežljivosti, prepričevanja 
in vztrajnosti pri iskanju nadometnih stanovanj v 
bližnji okolici. Do leta 1976 je gozdarski oddelek 
vodil Miha adamič, za njim Romana Erhatič 
Širnik in od leta 1987 avtor prispevka.

4  obstoječI GozdArsKI 
oddeleK tms In njeGovA 
PrIhodnost

leta 1956 so znotraj GllM pripadali gozdar-
skim vsebinam štirje prostori in predprostor v 
skupni površini 230 m2. Tako stanje je ostalo vse 
do začetka 80. let prejšnjega stoletja, ko je Splo-
šno združenje gozdarstva Slovenije sklenilo, da 
financira levji delež temeljite prenove. Pomemben 
razlog take odločitve je bil bližajoči se svetovni 
gozdarski kongres iuFRo leta 1986, ko se je 
slovenska gozdarska stroka želela postaviti tudi 
s sodobnim gozdarskim muzejem. Pomembna 
značilnost prenove je bilo povečanje razstavne 
površine gozdarskega oddelka v pomenu temeljite 
gradbene adaptacije, dotlej neizrabljene podstrehe, 
ki je navrgla dodatnih 250 m2 razstavne površine. 
Dela so začeli leta 1982 in jih končali čez dve leti. 
odprtje obstoječe stalne gozdarske zbirke, avtorja 
igorja Smoleja, je bilo 28. 5. 1987. Muzeološki 

del prenove oddelka je vodila kustosinja TMS 
Romana Erhatič Širnik. 

V grobem je bil novi gozdarski oddelek zasno-
van kot prikaz petih vsebinskih sklopov: gozd živi 
(ekologija gozda); gozd – znani neznanec; gozd 
– vir energije; gozd – vir surovin; gozd – soobli-
kovalec življenjskega okolja (slika 6). Muzej je 
kot takšen dobro zasnovan in lahko služi svojemu 
namenu še nadaljnjega četrt stoletja, lahko tudi sto 
let, vendar nas obiskovalci diskretno priganjajo, naj 
ga posodobimo v pomenu privlačnejšega izdelka. 
obstoječi vsebinski zasnovi bi po mojem mnenju 
veljalo poglavja, ki jih obiskovalci nekoliko težje 
razumejo ali jih ne zanimajo – npr. palinologija, 
paleontologija, gozdarska zakonodaja, gozdarsko 
šolstvo in publicistika itn. – predelati ali izpustiti, 
nekatera pa dodati, npr. poglavje o pragozdovih, 
gozdarskem gradbeništvu, lesni biomasi, domačih 
gozdarskih strojniških blagovnih znamkah, varstvu 
pri delu, dendrokronologiji, sonaravnosti dela v 
gozdu … Na slabih 500 m2 razstavne površine ni 
mogoče prikazati vsega o gozdarstvu. Mogoče 
in utemeljeno bi bilo spremeniti tudi določene 
muzeološke pristope:
–  povečati število eksponatov in maket,
–  pedagoško in didaktično prilagoditi vsebino 

in izvedbo vsaj dvema ciljnima skupinama: 
otrokom in odraslim,

–  okrepiti interaktivnost muzejske postavitve,
–  razstavo obogatiti z arhivskimi in novimi 

videoizdelki,
–  posodobiti tekste na panojih.

1. Temeljna nosilca muzejske informacije sta 
vedno bila in vedno bosta eksponat in maketa. 
obstoječa zbirka je bila glede tega zasnovana 
minimalistično, kar je zelo primerno za gozdarje in 
obiskovalce, ki imajo določeno znanje ali vedenje 
o gozdu in gozdarski stroki. Pri obiskovalcih, ki 
o tem ne vedo ničesar ali zelo malo, pa so ravno 
eksponati in makete nenadomestljivi pripomočki. 
TMS ima v svojem depoju kopico izjemnih pred-
metov, nekatere pa je mogoče pridobiti tudi še na 
terenu. Že nekaj let poteka postopna izdelava posa-
meznih maket, ki so po mojem mnenju sestavni 
del vsake muzejske zbirke. Nekaj jih je že v zbirki, 
nekaj pa še v depoju. Ker niso prilagojeni obstoječi 
oblikovni zasnovi, nekoliko neprijetno izstopajo, 
predvsem pa kršijo avtorstvo kolega igorja Smoleja, 
za kar se mu iskreno opravičujem. 

2. Daleč najštevilnejši obiskovalci TMS so šolske 
skupine različnih starosti. informacije, ki jih v 
muzeju pričakuje predšolec, osnovnošolec, srednje-

Slika 4: Gozdarski oddelek v Bistri leta 1953.

Slika 5: Bistra. lesnoindustrijski oddelek postavljen leta 1953.
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šolec, študent ali odrasla oseba, so različne. Prav vsaki 
ciljni skupini se vsebinsko in oblikovno ne moremo 
posvetiti. V grobem bi bili zadovoljni, da didaktično 
zadostimo vsaj dvema starostnima oz. izobrazbenima 
ravnema, to je osnovnošolcem in vsem starejšim. 
Želimo, da bi postal prenovljeni gozdarski oddelek 
muzeja tako kakovosten, da ga bodo začeli redno 
obiskovati tudi dijaki gozdarske šole in študentje 
gozdarstva, kar se sedaj ne dogaja.

3.  obstoječa stalna zbirka je interaktivna pred-
vsem na svojem začetku, ko obiskovalca povabi 
v dendrološki kviz in kviz prehranjevalnih verig, 
kar je zelo dobro, vendar ničesar podobnega ni s 
tehniškega oz. tehnološkega področja gozdarstva, 
in sicer ne v elektronski ne v preprosti mehanski 
obliki. Gozdarski oddelek je vendarle sestavni 
del tehniškega muzeja, torej mora poseči tudi in 
predvsem na področje tehnike dela v gozdu. 

4. ob eksponatih in maketah imajo nesporno 
največjo sporočilno vrednost gibljive slike. arhiv 
RS pa tudi druge institucije v državi imajo dolo-
čeno arhivsko filmsko gradivo, ki obravnava 
gozdarsko tematiko, najpogosteje obdobje po 2. 
svetovni vojni. Taki filmi doslej niso bili dostopni 
širši javnosti, kar velja spremeniti. Nekaj izkušenj 

s snemanjem novih gozdarskih vsebin imamo 
tudi v TMS, zlasti s snemanja dokumentarnega 
filma o lambertu Pantzu (slika 7). Ni dvoma, da 
bi bilo pedagoško najučinkoviteje posneti nove 
videomateriale o posameznih delovnih fazah 
pridobivanja lesa in energije v gozdu. Zelo zado-
voljni bi bili tudi s snemanjem vsaj enega filma, 
ki bi celostno predstavil zgodovino pridobivanja 
lesa na Slovenskem. 

5. avtor je sestavil besedila panojev v času, ko 
smo imeli drugi družbeni red, pa tudi gozdarska 
stroka je bila organizirana drugače. Zato so neka-
teri obiskovalci nejevoljni in nas opozarjajo, da 
nas je “povozil čas”. 

8. 12. 2009 je TMS povabil v Bistro petdeset 
slovenskih gozdarjev na prikaz zasnove prenove 
gozdarskega oddelka TMS. odzvala se je natančno 
polovica, katerim smo iskreno hvaležni, da so 
prišli. Zaprosil sem jih za posredovanje njihovih 
mnenj, kritik in pripomb. Ena kolegica je to 
tudi storila. Žal pa se vabilu niso odzvali mnogi 
kolegi, ki so nosilci intelektualne in finančne 
moči gozdarstva na Slovenskem, kar ni mogoče 
razumeti drugače kot dejstvo, da jih slovenski 
gozdarski muzej ne zanima. Tako ostaja g. Tomaž 

Geršak, direktor Srednje agroživilske šole iz lju-
bljane, daleč najpomembnejši sponzor prenove 
gozdarskega oddelka, za kar sem mu kot kustos 
TMS resnično hvaležen, komentar pa zadržim 
zase. leta 2009 smo končali prenovo lesarskega 
oddelka TMS. čeprav so lesarji v težki ekonomski 
situaciji, verjetno nič lažji od gozdarjev, vendarle 
premorejo posameznike, ki imajo resnično vzoren 
odnos do svoje tehniške dediščine in so bili 
pomembni sponzorji prenove oddelka. Dejstvo 
je, da je opremljenost posameznih oddelkov 
TMS vedno bolj premosorazmerna s panožnimi 
donacijami. Prav vzorna je, npr., podpora Pošte 
Slovenije in Telekoma, ki sta sofinancirala posta-
vitev poštnega in telekomunikacijskega oddelka 
TMS v Polhovem Gradcu. Na temelju tripartitne 
pogodbe še dodatno, vsako leto prispeva dobrih 
50.000 evrov in tako poravna 75 % vsakoletnih 
stroškov delovanja “svojega” muzeja, preostalo 
primakne država. Gozdarska stroka namenja 
za redno letno delovanje “svojega” oddelka nič 
evrov, preostalo pa država. leta 2013 bo 25-letnica 
odprtja obstoječe gozdarske zbirke v Bistri. če bi 
dotlej gozdarska operativa uspela zbrati vsaj eno 
vsakoletno “poštno-telekomsko” donacijo gozdar-

skemu muzeju, bi omogočila njegovo posodobitev 
za naslednjih nekaj desetletij. 

Prispevek velja strniti z naslovnim vprašanjem: 
ali gozdarska in širša javnost potrebujeta prenovo 
gozdarskega oddelka TMS? ali želimo sodoben 
gozdarski muzej, ki bo kakovostno primerljiv z 
drugimi gozdarskimi muzeji v Evropi? ali niso tudi 
slovenski gozdarji in ljudje pomembni za sloven-
sko gozdarstvo in njihovo delo (Flameck, Koller, 
Pantz, Schollmayer, Hufnagl, Dimitz, Pogačnik, 
Gnezda, Kostnapfel, Krivec, Mlinšek, Jandl ...) 
“dodana vrednost” evropskemu sonaravnemu 
načinu dela v gozdu? Verjamem, da bi morali 
biti odgovori na postavljena vprašanja pritrdilni. 
Glede prenove oddelka sem velik optimist. Trdno 
sem prepričan, da gozdarska stroka lahko zbere 
določena zagonska sredstva in zanesljivo bo tudi 
država primaknila svoj delež. Sinergija obeh 
lahko zagotovi dober rezultat. Kot gozdar in kot 
muzealec si takšnega razpleta iskreno želim. Zato 
končujem svoj prispevek s prošnjo in pozivom 
vsem slovenskim gozdarjem, ki čutijo do svoje 
zgodovine in dediščine, naj prispevajo svoje 
zamisli, eksponate, slikovno ali filmsko gradivo 
in tudi denar za predstavljeni projekt.  

Slika 6: Gozdarski oddelek TMS danes. Slika 7: Snemanje filma o lambertu Pantzu
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Pomen zvočne podobe gozda za njegovo estetsko vlogo
The meaning of forest soundscape for its aesthetic function

Jana MlaKaR MočilNiK*, Janez PiRNaT**

Izvleček:
Mlakar Močilnik, J., Pirnat, J.: Pomen zvočne podobe gozda za njegovo estetsko vlogo. Gozdarski vestnik, 68/2010, 
št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Prevod avtorja, lektoriranje angleškega besedila 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Zvočna podoba gozda je zanimiva oblika estetske funkcije gozda. V raziskavi smo predstavili, kako je zvočna 
podoba gozda vključena v glasbeno-umetniška dela predvsem v skladbah slovenskih avtorjev, in to z namenom  
razširiti pomen estetske funkcije gozda. Predstavljene so štiri skladbe (Drevesa, B. Jež Brezavšček, Gozdni odmevi, 
J. Jež, Tango ptic, č. Sojar Voglar, Turist, a. Kumar). odlomki teh skladb so bili vključeni v internetno anketo o 
doživljanju zvokov gozda. V analizo je zajetih 428 odgovorov, pokazala pa je, da so skladatelji bolj ali manj dosegli, 
da so si poslušalci ob poslušanju predstavljali gozd ter da je za večino anketiranih gozd zvočno zanimiv. ob besedi 
gozd so najpogostejše zvočne asociacije šumenje in šelestenje, ptičje petje ter oglašanje drugih živali. Več kot 
polovica anketiranih se v gozdu ne srečuje z zvočnim onesnaženjem, druge najbolj moti hrup gozdne mehanizacije 
in prevoznih sredstev. Večina anketiranih je opisala učinke zvokov gozda na počutje kot pozitivne.
Ključne besede: zvočna podoba gozda, estetska funkcija gozda, internetna anketa, učinki zvokov gozda

Abstract:
Mlakar Močilnik, J., Pirnat, J.: The meaning of forest soundscape for its aesthetic function. Gozdarski vestnik. Goz-
darski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 3. in Slovenian, abstract and summary in English, 
lit. quot. 35. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The forest soundscape is an interesting type of aesthetic forest function. in the research it is presented how f.s. 
is present in musical art, esp. in music of Slovene authors with the goal to expand the meaning of the aesthetic 
function of the forest. Four works are presented (B. Jež Brezavšček: Trees, J. Jež: Sylvan echoes, č. Sojar Voglar: Bird 
tango, and a. Kumar: Tourist) and included in an internet questionnaire about experiencing forest sounds. 428 
answers were analysed and it shows that composers more or less achieved their goal of leading listeners to imagine 
forest while listening. Most respondents find f.s. interesting. The most frequent sounds associated with the word 
'forest' are rustling, bird song and uttering of other animals. More than half of the respondents do not come across 
sound pollution in forests, the others are annoyed by the noise of forest mechanization and transport means. Most 
respondents described their reactions to f.s. as positive.
Key words: forest soundscape aesthetic forest function, internet survey, reactions on forest sounds
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1  Uvod
Dandanašnji se vse bolj zavedamo dejstva, da je 
treba gozd upoštevati v vseh njegovih vlogah. 
Pomembni so ekonomski interesi, vse bolj 
pomembna so naravovarstvena načela, hkrati 
pa se v urbani družbi veča pomembnost socialnih 
vlog gozda.

Večina socialnih vlog gozda ima pomembno 
vlogo pri razvijanju kulture gozda in človeka, pri 
graditvi odnosa do gozda. V pričujoči raziskavi 
smo se želeli posvetiti zvočni podobi gozda in 
njenemu pomenu za razširjeno razumevanje 
njegove estetske vloge.

Zvoki, ki jih v gozdu zazna človeško uho, so 
pomembni v različnih pogledih. Najprej lahko 

izpostavimo njihovo vlogo pri samem spoznavanju 
gozda. Sem sodijo tudi informacije o prisotnosti 
živalskih vrst, predvsem ptic, kar lahko ugota-
vljamo tudi s poslušanjem njihovega oglašanja. 

Nastajanje, razširjanje in zaznavanje zvokov, 
ki jih proizvajajo Živalo  proučuje interdiscipli-
narna veda bioakustika, ki združuje biologija in 
akustiko. 

Naslednji pomemben vidik zvočne podobe 
gozda je njen psihološki učinek. Gozd je okolje, v 

katerem se lažje umirimo, saj varuje pred hrupom 
urbanizacije. V gozdu se srečamo z zvoki, ki imajo 
lahko tudi terapevtski učinek: npr. šumenje potoka, 
šelestenje listja itn. 

Bogastvo gozda, ki odmeva tudi v njegovi 
zvočni podobi, pušča sledi v človekovem glasbeno-
ustvarjalnem delovanju. Dokaz za tako trditev so 
številni primeri glasbenih del iz različnih obdobij 
glasbene zgodovine, motivika gozda pa je bila še 
posebno priljubljena v 19. stoletju, ko so tovrstna 
dela napisali, npr., R. Schumann (Štirje prizori iz 
gozda, op. 82), R. Wagner (Šelestenje gozda), a. 
Dvorak (Iz čeških gozdov) in drugi. Tudi slovenski 
skladatelji do vtisov gozda niso ostajali ravnodušni 
(npr. J. Jež: Gozdni odmevi).  Tako estetska vloga 
gozda dobi še posebno širino in novo vsebino.

2  Gozd In človeKovA zAznAvA
2.1  estetsko doživljanje zvokov gozda

Estetiko najpreprosteje definiramo kot vedo o 
lepem. Estetika kot filozofska disciplina se ukvarja 
z lepim, ki ga oblikuje človeški duh, ne narava, 
zatorej jo  po navadi razumemo kot vedo o lepem v 
umetnosti. Sam izraz estetika izhaja iz grške besede 
aisthánomai, ki pomeni čutno zaznavo. človekova 
čutna zaznava pa je najbrž najbolj svobodna prav 
v naravi, ob doživljanju naravnih lepot. Naša 
estetska zaznava naravnih objektov je določena 
z lastnostmi, ki naravo ločijo od umetnosti oz. 
so lastne le naravi. V našem primeru s terminom 
estetsko doživljanje lahko opredelimo izkušnjo 
zaznave (umetniških) objektov in fenomenov, ki 
niso umetnost. Tu gre za enovito idejo estetskega, 
ki velja tako za umetnost kot neumetnost (Barbo, 
2007). Z iskanjem lepote, razmišljanjem o njej ter 
s skrbjo zanjo lahko gozd približamo posamezniku 
in to je začetek njegovega odnosa do gozda. če 
se najprej ustavimo pri poteh in načinih zaznave, 
ugotovimo, da gozd zaznavamo z vsemi čutili. 
Gotovo je na prvem mestu vid, saj prek vidnega 
kanala najprej vzpostavimo stik z gozdom,  podobo 
gozda vidimo že na daleč, ni nam treba dejansko 
stopiti vanj. Preostali zaznavni kanali postanejo 
posebno pomembni pri slepih in slabovidnih, 
ki imajo druge čute še bolj izostrene. Seveda pa 
drugi zaznavamo gozd tudi s sluhom, vonjem, 
tipom in nekoliko redkeje z okusom. V okviru 
psihologije učenja in pouka se vedno bolj upošteva 

spoznanje, da se ljudje med seboj razlikujemo po 
tem, katerim čutnim kanalom dajemo prednost 
pri zaznavanju, predstavljanju, učenju ter sporo-
čanju (Marentič Požarnik, 2000). Največkrat gre 
za delitev na vizualni (vidni), avditivni (slušni) 
in kinestetični (čutno-čustveni) stil; čutili vonja 
in okusa sta redkeje vključeni v učenje. 

Poleg vidne zaznave je torej pomembna tudi 
slušna zaznava, zato bi glede na slušno zaznavanje 
lepote gozda lahko oblikovali kategorizacijo, ki bi 
upoštevala akustične lastnosti tipov gozda glede 
na vrstno sestavo, prisotnost vodotokov, priso-
tnost živali, predvsem ptic, odsotnost zvočnega 
onesnaženja. oblikovanje take kategorizacije je 
težje kot, na primer, vidne zaznave, saj ima sluh 
drugačne značilnosti kot vid. Pri vseh ljudeh sluh 
ni enako izostren, med ljudmi prevladuje vizualni 
tip zaznavanja.

Poleg slušnih vtisov iz narave nam lahko podobe 
gozda posreduje vokalna, vokalno-inštrumentalna  
pa tudi čista inštrumentalna glasba, pri čemer pa 
glasba z besedilom, ki govori o gozdu, določneje 
usmerja poslušalčeve predstave in asociacije. 
Znotraj programske glasbe sta mogoči dve vrsti 
glasbenega slikanja, t. i. subjektivno in objektivno 
glasbeno slikanje (lipovšek, 1988):
–  pri prvem (subjektivnem glasbenem slikanju) 

gre za izražanje čustvenega odziva na fenomen 
gozda, za slikanje njegove notranje resničnosti z 
glasbenimi sredstvi, kot so na primer melodija, 
ritem, harmonija ali inštrumentacija,

–  objektivno glasbeno slikanje pa upodablja 
gozd skozi slikanje pojavov, ki so značilni zanj 
(npr. šumenje krošenj, njegov mir, tišina, igra 
svetlobe ipd.).
iz tega opisa se kar samo vsiljuje vprašanje, 

kako je mogoče z glasbo, ki ne pozna takih sim-
bolov, kot so v jeziku pojmi, objektivno prikazati 
neki prizor? Prišli smo do vprašanja povednosti 
glasbe, njene sporočilnosti ali vsebine, ki je eno 
od temeljnih vprašanj filozofije glasbe. Na to vpra-
šanje muzikologi, psihologi, skladatelji in drugi 
strokovnjaki odgovarjajo vedno znova in znova. 
V nadaljevanju bomo predstavili primere takega 
»iskanja« v slovenski glasbeni ustvarjalnosti. Na 
vprašanje, kako je posameznim skladateljem uspelo 
v resnici ustvariti delo, ki pričara podobo gozda, 
smo skušali najti odgovore s pomočjo ankete. 
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2.2  vpliv gozda na človekovo zdravje
Dandanes zdravja ne pojmujemo več kot odsotnost 
bolezni in težav. Svetovna zdravstvena organiza-
cija (World Health organization) je v skladu z 
novejšimi dognanji na področju medicine opre-
delila zdravje kot dinamično ravnovesje telesnih, 
duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in soci-
alnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega 
opravljanja funkcij in prilagajanja okolju (Zdravje 
..., 2008).  Sodoben način življenja je poln hitrih 
sprememb, povečanega duševnega stresa, veliko 
dela opravimo sede, poleg tega nas ogrožajo tudi 
okoljski dejavniki. Rezultat tega so lahko mnoge 
psihosomatske bolezni, duševne stiske, depresija, 
kronična utrujenost itn. Naravno okolje, kot je 
gozd, pa tudi posamezna drevesa, lahko v tem 
pogledu veliko prispevajo k odpravi ali omilitvi 
takih težav. Vse več raziskav dokazuje pozitivne 
vplive dreves in gozda na človekovo zdravje in 
dobro počutje. S povezavo med človekovim zdrav-
jem ter gozdom in drevesi se je posebej ukvarjala 
evropska akcija coST E39 z naslovom Gozdovi, 
drevesa ter človekovo zdravje in blaginja (Forests, 
Trees, and Human Health and Well-being). akcija 
je potekala od leta 2004 do 2008, njen namen 
pa je razširiti vedenje o tem, kako gozd, drevesa 
in naravna okolja lahko prispevajo k zdravju in 
blaginji ljudi v Evropi in svetu (Frumkin 2005, 
Nilsson in sod., 2005). Pretty (2005) piše o tem, 
da dobro počutje pri ljudeh zbuja kakršen koli 
stik z živim (Biophilia hypothesis, Kellert cit. po 
Pretty, 2005). Kakovost narave v neposrednem 
okolju vpliva na duševno zdravje, proti stresu in 
depresiji pa gozd deluje prek telesne aktivnosti, 
ki  poteka v naravi. Bell in sod. (2005) poročajo, 
da ljudje, ki obiskujejo gozdnato krajino, opazijo, 
da so se sprostili, torej zmanjšali učinke stresa. 
To še najlažje dosežejo v gozdu, izmed vseh tipov 
»zelenega prostora«. Paronen (2005) pa našteva, 
katere učinke na dobro počutje ljudje zaznajo 
pri rekreaciji v naravi: izboljšano telesno zdravje, 
občutek blagostanja, izboljšani socialni odnosi 
ali povečana neodvisnost ter estetsko doživljanje 
narave. Raudsepp (2005) raziskuje povezavo med 
gozdom in psihološkim blagostanjem (psychologi-
cal well-being – PWB). Med drugim ugotavlja, da 
prostovoljni in pozitivni stiki z gozdom zvišujejo 
stopnjo PWB. le-ta predstavlja mero, ki zaobjema 

kognitivne sestavine (zadovoljstvo z življenjem, 
smisel življenja itn.) in čustvene (sreča: v kakšnem 
razmerju so pozitivni in negativni afekti in raz-
položenja). PWB odraža objektivne življenjske 
razmere,  pa tudi subjektivna nagnjenja in vre-
dnote. Maikov (2005) opisuje pozitivne učinke 
»zelenega« razgleda skozi okno. V bolnišnicah 
pogled skozi okno za bolnika pomeni edini stik z 
naravo. Kakršno koli zelenje (gozd, drevo, odprta 
krajina, park itn.) pomeni sproščujoč pogled ter 
prispeva k okrevanju. Townsend (2005) poleg 
uporabe vključuje tudi vzdrževanje in skrb za 
gozd oz. gozdnato krajino ter raziskuje, kakšne 
posledice ima le-to za zdravje in dobro počutje. 
Zaključuje, da tovrsten stik z naravo (gozdom ali 
drugimi tipi krajine) koristi zdravju in dobremu 
počutju, saj ljudje postanejo bolj telesno aktivni 
in socialno vpleteni, kar je ključnega pomena za 
zdravje. Zadnja ugotovitev dobi še poseben pomen 
v hortikulturni terapiji, ki je proces, pri katerem 
so rastline, vrtnarjenje ter svojstvena bližina, ki 
jo čutimo do narave, uporabljeni kot gonilo pri 
strokovno vodenem programu terapije in rehabili-
tacije (chermaz, 2005). V botaničnem vrtu v Trstu 
uspešno uporabljajo tovrstno terapijo v dnevnem 
varstvu za osebe z motnjo v duševnem razvoju. 
Gozd torej deluje pozitivno na različne ravni 
človeka. Telesno zdravje pospešuje predvsem prek 
telesne aktivnosti, ki jo spodbuja; Schantz (2005) 
uvršča gozd kot okolje za rekreacijo med zunanje  
dejavnike pri odločanju zanjo ter nakazuje, da 
pri ljudeh  vzpodbujajo pozitivno odločitev. Na 
socialne prvine človeka lahko gozd vpliva prek 
skrbi zanj (Townsend, 2005) ter prek druženja na 
izletih v naravo. Pri delovanju na duševno  stran 
človeka, ki je tesno povezana tudi z duhovno  
stranjo (Žorž, 2001), je najpomembnejša možnost 
sprostitve in umiritve, ki ju nudi gozd. izolacijski 
učinek (gozd ustvarja vidno in slušno ločenost, 
daje občutek odmaknjenosti, intimnosti) spada 
v higiensko-zdravstveno vlogo pa tudi v estetsko 
vlogo gozda. Tak izolacijski učinek pa tudi druge 
značilnosti gozdnega okolja omogočajo obnovi-
tveno izkušnjo (Kaplan in Kaplan, 1989 cit. po 
cevc, 1998). Gre za obnovitev izčrpane usmerjene 
pozornosti, ki je lahko vzrok za zelo širok spekter 
težav pri ljudeh (nesposobnost koncentracije 
za kakršno koli delo, družbeno neodgovorno 

vedenje, težave na osebnostnem področju itn.). 
Mir in tišina, ki ju povezujemo z gozdom, sta to 
le v primerjavi z urbanim vrvežem in hrupom. 
V gozdu pravzaprav nikoli ni popolne tišine. 
Zvoki so raznoliki in drugačni od tistih, ki nas 
spremljajo po navadi. obrambni slušni tampon, 
ki deluje podzavestno in nas varuje pred stresi 
hrupa, se umakne in mehkoba gozdnih šumov in 
zvokov lahko pokaže naše najbolj intimno bitje 
(Stritih, 1990). Nikoli ni tišine, a v takih zvokih je 
harmonija, skladnost (Žorž, 2001). Psihoterapevt 
Bogdan Žorž v svoji knjigi z naslovom Biti z naravo 
(2001) piše, da je za zdravo življenje nujno treba 
ponovno vzpostaviti pristen stik z naravo. Gozd in 
njegovi skriti kotički se zdijo zelo primeren kraj, 
kjer lahko  poskrbimo za samozdravljenje, kot ga 
predlaga Žorž. V okviru razvijanja znanstvenih 
pristopov k širši uporabi rekreacijskih gozdov pa 
je japonski raziskovalec Yamada predlagal novo 
metodo ocenjevanja razporeditve gozdnih poti v 
povezavi z zvokom. Namen omenjene metode je 
izboljšati ureditev gozdnih pohodnih poti ter tako 
privabiti več uporabnikov (Yamada, 2006). 

2.3  zvočna podoba gozda
Kateri so značilni zvoki gozda, lahko razberemo 
iz samega poimenovanja v vsakdanjem jeziku. 
S sprehodom skozi Slovar slovenskega knjižnega 
jezika (Bajec in sod., 1980–1991) ugotovimo, da 
poimenovanja v  povezavi z zvočno podobo gozda 
lahko razdelimo na štiri skupine glede na izvor 
zvoka in na način, kako o njem govorijo:
– Najprej so poimenovanja za zvoke, ki jih 

oddajajo rastline, veter in voda. 
– Druga skupina so poimenovanja za oglašanje 

živali, kjer najdemo predvsem medmete.
– Posebej lahko govorimo o gozdni tišini. 
– V zadnjo skupino uvrstimo primere, ki opisujejo 

značaj glasov iz gozda. 
Vsemu temu lahko dodamo skupino zvokov, ki 

jih povzroča človek (Mlakar Močilnik, 2009). 

3  zvoKI GozdA v novejŠI 
slovensKI GlAsbI

Glasba vsebuje elemente, katerih izvor najdemo 
v naravi. Morda najznačilnejši je utrip, z njim 
pa je povezan glasbeni metrum, ki je nenehno 

prisoten tako kot v naravi (menjavanje dneva in 
noči, letni časi itn.). Kot naslednji primer lahko 
omenimo ponavljanje, ki je eden izmed  temelj-
nih skladateljskih načinov skozi vsa obdobja v 
glasbeni zgodovini. V glasbi je dvajseto stoletje 
čas mnogih slogov, ki se razvijajo sočasno. Je 
tudi čas svetovnih vojn, ko je človeštvo doživljalo 
grozote, ki se zrcalijo tudi v umetnosti. Nastalo 
je veliko glasbe, ki je izrazito disonančna (npr. 
dodekafonska glasba). če pa nanjo gledamo kot na 
izraz stiske, ki jo je človeštvo doživljalo v tem času, 
jo je morda lažje sprejeti. Ena izmed značilnosti 
glasbe dvajsetega stoletja je eksperimentiranje, 
preizkušanje skrajnosti zvočnega prostora. V 
slovenski glasbeni zapuščini lahko skozi celotno 
dvajseto stoletje najdemo mnogo skladb, ki na 
takšen ali drugačen način »govorijo« o gozdu, 
drevesih ali drugih njegovih delih. To so dela za 
zelo različne zasedbe: od simfonične pesnitve za 
orkester, prek številnih zborov in samospevov do 
manjših komornih zasedb. Vse te skladbe  z avtorji 
glasbe (in besedila), letnicami nastanka, naslovi, 
zasedbami, za katere so napisane, ter navedbami 
virov, kjer so dosegljive, so zbrane v Seznamu 
skladb slovenskih avtorjev resne glasbe z gozdno 
vsebino (Mlakar Močilnik, 2009). Seznam gotovo 
ni popoln, poskušali pa smo biti kolikor mogoče  
sistematični. Za potrebe ankete o doživljanju 
zvokov smo izbrali štiri skladbe, in sicer zato, ker 
vsaka izmed njih predstavlja eno izmed zasedb, 
ki se večkrat pojavijo na seznamu, pa tudi zato, 
ker so dostopni njihovi posnetki. Slednje je bilo 
pomembno predvsem pri sestavljanju ankete, 
ki jo bomo predstavili pozneje. Vsako skladbo 
je napisal eden od sodobnih slovenskih sklada-
teljev resne glasbe. Te štiri skladbe so: Brina Jež 
Brezavšček: Drevesa, za klavir; Jakob Jež: Gozdni 
odmevi, za glas in flavto; črt Sojar Voglar: Tango 
ptic, za tri pikole in klavir; aldo Kumar: Turist, 
za mešani zbor.

4  metode delA
Za imenovanje in opredelitev zvokov gozda smo 
uporabili Slovar slovenskega knjižnega jezika (Bajec 
in sod., 1980–1991), in sicer spletno različico, ki 
precej olajša iskanje gesel in opisov, povezanih z 
gozdom in njegovo zvočno podobo. literature 
o terapevtskih vidikih in učinkih zvokov gozda 
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ni prav veliko, saj so raziskave na tem področju 
sestavljene bolj splošno in se ukvarjajo, npr., z 
rekreacijo, vizualnim učinkom gozda, njegovo 
socialno komponento itn. Tudi tu smo si pomagali 
s poljudno literaturo (npr. Žorž, 2001),  pa tudi s 
strokovnimi članki (Bilban, 2005). Žal pa je novejša 
raziskava na temo učinkov akustičnih lastnosti 
gozda na človeka objavljena samo v japonskem 
jeziku (Yamada, 2006). Pri iskanju skladb sloven-
skih avtorjev z gozdno motiviko smo uporabili 
Katalog Društva slovenskih skladateljev (Katalog 
..., 2005) ter pregled periodične glasbene publika-
cije (Novak, 1988, in Naši zbori, 1988–2006). Za 
podrobnejšo predstavitev štirih slovenskih skladb 
smo uporabili zabeležke v tiskanih publikacijah 
in elektronskih virih, osebne pogovore in komu-
nikacijo prek elektronske pošte. 

anketni vprašalnik smo oblikovali s pomo-
čjo napotkov iz literature (converse in Presser, 
1986, Kalton in Vehovar, 2001) ter s pomočjo že  
sestavljenih vprašalnikov za ankete  s področja 
gozdarstva (lesnik, 2001) in glasbe (Glasbena ..., 
2008). Tehnični del, torej programiranje ankete, 
pa smo prepustili strokovnjaku na področju pro-
gramiranja. Pripravili smo slovensko in angleško  
različico anketnega vprašalnika. K sodelovanju 
v raziskavi smo povabili študente Biotehniške 
fakultete, študente akademije za glasbo, predava-
telje in študente na tujih univerzah, zaposlene na 
Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski, Velenje. Da 
smo rezultate ankete lahko analizirali s pomočjo 
programa Microsoft office Excel 2003, je bilo 
treba odgovore najprej prepisati in jih spremeniti 
v številčne kode (Priloga č: Rezultati ankete (izsek 
preglednice) po enotnem ključu, ki je prikazan v 
prilogi c: Šifrant za analizo ankete. Tu moramo 
opozoriti, da so besedni odgovori anketirancev 
navedeni dobesedno, ne glede na slovnične, 
pravopisne ali tipkarske napake. Poleg  glavnih 
analiz (prikaz deležev in povprečne vrednosti) 
smo opravili še χ2 test za preverjanje povezav med 
vprašanji (Sapsford, 1999). 

Za sestavo ankete so bila temeljna naslednja 
vprašanja:
–  zanimalo nas je, katere zvoke navadno pove-

zujemo z gozdom (asociacije),
–  želeli smo preveriti, kako zvoki gozda delujejo 

na človeka (kako se počuti ob predvajanju),

–  zanimalo nas je tudi, ali lahko skozi umetniško 
delo glasbenega ustvarjalca doživimo gozd

–  ter kako se pri poslušanju odlomkov skladb z 
gozdno vsebino asociacije oz. slišanje anketi-
rancev ujema s tistim, kar je skladatelj želel v 
skladbi sporočiti oz. podati.
Postavili smo naslednje predpostavke:

–  da z gozdom povezujemo naslednje zvoke: 
šumenje (vetra), šelestenje (vej, listja), žubo-
renje (potoka), ptičje petje, oglašanje živali ter 
ropot delovnih strojev,

–  da zvoki gozda na človeka delujejo pomirju-
joče,

–  da je naše razumevanje oz. doživljanje gozda 
skozi glasbo odvisno od stika z glasbo in od 
glasbene izobrazbe,

–  da na doživljanje glasbenega sporočila v sklad-
bah z gozdno vsebino vpliva tudi človekov stik 
z gozdom.
Na podlagi tega smo oblikovali anketni vpra-

šalnik s trinajstimi vprašanji, ki so zajemala:
–  glavne lastnosti anketirancev (vprašanja 

1–3),
–  stik anketirancev z glasbo (vprašanje 4),
–  stik anketirancev z gozdom (vprašanja 5–7),
–  doživljanje zvokov gozda (vprašanja 8–11),
–  doživljanje odlomkov skladb z gozdno vsebino 

(vprašanji 12, 13).
anketa je bila dostopna na spletnem naslovu 

http://www.zgodovinaglasbe.7-s.si/anketa.asp. Kot 
smo že omenili, je bil na povabilo k sodelovanju 
dober odziv. V tednu od 3. 10. do 10. 10. 2008 se 
je vrnilo 433 odgovorjenih anketnih vprašalnikov, 
od tega žal le sedem  iz tujine. Pet anket od 433 
smo izločili kot neveljavne zaradi manjkajočih 
odgovorov. Tako smo v raziskavo vključili 428 
odgovorov, kar je za namene raziskave dovolj 
značilen vzorec.

5 rezUltAtI AnKete
5.1  Analiza  glavnih lastnosti 

anketirancev
Prva tri vprašanja anketnega vprašalnika so od 
anketirancev  terjala informacije o letnici rojstva, 
spolu in stopnji izobrazbe oz. statusu. Med analizo 
se je izkazalo, da je tretje vprašanje nerodno posta-
vljeno, saj nas je glede na predpostavke, ki smo jih 
preverjali z anketo, zanimal predvsem poklic, ki 

ga opravljajo ali se zanj izobražujejo, ne pa stopnja 
izobrazbe. Ker je bilo treba poleg stopnje izobrazbe 
oz. statusa navesti tudi smer izobraževanja, smo 
tako dobili tudi želeno informacijo.

Na anketo so odgovarjali predvsem mladi od 
18 do 22 let (58 %), sledi delež razreda 23 do 27 
let (30 %), starejši pa so zastopani v veliko manjših 
deležih. odgovarjalo je nekoliko več žensk (58 %) 
kot moških (42 %), vendar ne moremo reči, da so 
prevladovale. Glede poklica anketirancev lahko 
ugotovimo, da so najslabše zastopani glasbeniki (8 
%), sledijo jim gozdarji (28 %), največ anketirancev 
pa se je uvrstilo v razred »ostali« (64 %). Žal je taka 
razporeditev tudi posledica slabo postavljenega 
vprašanja, saj so se v razred »ostali« uvrstili tudi 
vsi tisti, ki niso navedli smeri.

5.2  Analiza stika anketirancev z glasbo
Stik z glasbo smo preverjali prek osmih izjav, na 
katera so anketiranci odgovorili pritrdilno oz. 
so jih zanikali.

Glasbo poslušam redno:
a. obiskujem glasbene prireditve (koncerte, 

glasbene predstave ipd.).
b. igram glasbilo (kitaro, klarinet, flavto, violino 

itn.) in/ali pojem. 
c. izobraževal/a sem se na nižji glasbeni šoli. 
d. izobraževal/a sem se na srednji glasbeni šoli. 
e. izobraževal/a sem se na glasbeni akademiji. 
f. Glasbeno sem se izobraževal/a pri zasebnem 

učitelju.
g.  Sem aktiven/na član/ica ljubiteljske glasbene 

skupine (zbora, orkestra, godbe na pihala, 
zabavnoglasbenega ansambla ipd.).
Na podlagi teh izjav smo oblikovali kategorije 

(glasbene profile posameznikov), ki so opredeljene 
v preglednici 2.

Največ anketiranih glasbo redno posluša in/
ali obiskuje glasbene prireditve (42 %), po zasto-

panosti sledi kategorija »ljubiteljski glasbenik z 
nekaj glasbene izobrazbe« (33 %) ter »ljubiteljski 
glasbenik brez formalne glasbene izobrazbe« (14 
%). Delež tistih s srednjo ali akademsko glasbeno 
izobrazbo (9 %) se ujema z deležem glasbenikov 
pri poklicni usmerjenosti, le da so se v kategorijo 
5 uvrstili tudi tisti, ki imajo srednjo ali akademsko 
glasbeno izobrazbo, poklicno pa se ukvarjajo s 
čim drugim. Najmanjši delež  sodi v kategorijo 
1 (2 %); po njihovih izjavah lahko sklepamo, da 
nimajo namernega stika z glasbo.

5.3  Analiza stika anketirancev z gozdom
Stik anketirancev z gozdom smo ugotavljali z 
vprašanji 5–7:
5.  Kako pogosto hodite v gozd? 
6.  Kakšen je najpogostejši namen vaših obiskov 

gozda?  
7.  Z oceno od 0 do 3 ocenite, kako pomemben  

je gozd kot:
– kraj za oddih in rekreacijo,
– vir dohodkov,
– sestavina lepote slovenske krajine,
– vir navdiha za ustvarjanje,
– življenjski prostor rastlin in živali,
– kraj za nabiranje gozdnih sadežev,
– kraj za lov,
– varovanje zemljišč pred erozijo,
– varovanje vodnih virov.
V preglednici 2 je prikazana ocenjevalna 

lestvica za vprašanje 7.

Preglednica 2: ocenjevalna lestvica za vprašanje 7.

Ocena Pomen
0 ne vem/nepomemben
1 manj pomemben
2 pomemben
3 zelo pomemben

Kategorija Opredelitev
1: brez namernega stika z glasbo a–g: ne
2: glasbo poslušam in/ali obiskujem gl. prireditve a: da,c–g: ne, in a: ne, b: da, c–g: ne
3: ljubiteljski glasbenik brez glasbene izobrazbe c: da, č–f: ne in c–f : ne, g: da
4: ljubiteljski glasbenik z nekaj glasbene izobrazbe č: da, d,e: ne in č–e: ne, f: da
5: glasbenik s srednjo ali akademsko izobrazbo d: da in d: ne, e: da

Preglednica 1: opredelitev kategorij glede stika anketirancev z glasbo
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Največ anketiranih hodi v gozd pogosto – dva 
do štirikrat na mesec (47 %), sledi delež tistih, ki so 
v gozdu vsak dan (30 %). Manj (21 %) anketiranih 
gre v gozd redko (enkrat na mesec do nekajkrat 
na leto), najmanj pa je takih, ki ga obiščejo zelo 
redko (2 %).

V našem primeru je namen obiska gozdov 
najpogosteje oddih in rekreacija (60 %), z veliko 
manjšimi deleži se pojavljajo nameni »občudo-
vanje lepo narave« (13 %), »delo« (12 %) (sem 
bi lahko  vključili tudi »raziskovanje« (2 %) 
ter »nabiranje gozdnih sadežev« (9 %). V zelo  
majhnih deležih se pojavljata namena »iskanje 
navdiha« (2 %) ter »lov« (1 %).

Tudi pri ocenjevanju pomena gozdov so anke-
tirani najnižje ocenjevali pomen gozdov za lov 
(povprečna ocena 1,46), potem kot vir dohodka 
(povprečna ocena 1,84) ter kot vir navdiha (pov-
prečna ocena 2,04). le nekoliko višje so ocenili 
gozd kot kraj za nabiranje gozdnih sadežev 
(povprečna ocena 2,19), zelo blizu skupaj pa so 
ocenili pomembnost gozda za varovanje zemljišč 
pred erozijo (povprečna ocena 2,69) in kraj za 
oddih in rekreacijo (povprečna ocena 2,70), za 
varovanje vodnih virov (povprečna ocena 2,71) 
ter kot sestavino lepote slovenske krajine (pov-
prečna ocena 2,74). anketirani najvišje cenijo 
pomen gozda za življenjski prostor rastlin in živali 
(povprečna ocena 2,96).

5.4  Analiza doživljanja zvokov gozda
Kako anketiranci doživljajo zvoke gozda, so 

lahko izrazili pri vprašanjih 8–11:
  8.  Se vam zdi, da je  gozd zvočno zanimiv? 
  9.  Na katere zvoke pomislite ob besedi GoZD? 
10. Se v gozdu srečujete z zvoki, ki so za vas izrazito 

neprijetni ali moteči? Kateri so ti zvoki? 
11. Kakšen je vaš odziv na naslednje zvoke? (tu 

so si anketiranci predvajali posnetek zvokov 
mirnega gozda).
Pri vprašanju 8 smo ugotovili, da je za večino 

anketirancev (86 %) gozd zvočno zanimiv, medtem 
ko 14 % anketiranih ni nikoli razmišljalo o tem. 
Manj kot 1 % odgovorov se je glasil »ne«. 

Na vprašanje »Na katere zvoke pomislite ob 
besedi GoZD?« so anketiranci odgovarjali s 
prostimi asociacijami. Zato smo vse odgovore, 
ki so se pojavljali, razporedili v deset kategorij. 

Natančni opisi kategorij, kjer so naštete vse oblike 
asociacij, najdete v prilogi c: Šifrant za analizo 
ankete (Mlakar Močilnik, 2009). Največ anketi-
ranih (84 % od vseh anketiranih) je z gozdom 
povezalo zvok šelestenja, šumenja oz. šuštenja, 
sledilo je  oglašanje gozdnih ptic z 79 %. Na 
zvoke drugih živali (razen ptic) je pomislilo 25 
% anketiranih, na zvoke vetra 20 % in na »poka-
nje« 19 %. Z manjšimi deleži so zastopani zvoki 
vode (13 %), žuborenja (12 %), tišine (9 %) ter 
gozdne mehanizacije (6 %). Kategorija »drugo« z 
18 %  povzema zvoke, ki jih nismo mogli uvrstiti 
v katero od  naštetih kategorij. Zanimivo je, da 
se tu pojavljajo asociacije na glasbo oz. glasbene 
inštrumente (klavir, violina, flavta, trstene piščali, 
harfa, simfonija, orkester kot simbol enotnosti), 
potem so tu še zvoki hoje ter zvoki ljudi v gozdu, 
škripanje dreves, šepetanje, odmev, trepet in druge 
(tudi nezvočne) asociacije (priloga c: Šifrant za 
analizo ankete, Mlakar Močilnik, 2009).

Z vprašanjem 10 smo se namenili zajeti »zvočno 
onesnaženje« gozda,  kar obsega zvoke, ki nimajo 
izvora v gozdu (npr. hrup delovnih strojev, promet 
v gozdu ali v bližini gozda). Vendar vsi anketi-
rani vprašanja niso razumeli na tak način. To 
lahko sklepamo iz nekaterih odgovorov, ki so se 
glasili »Ne, v gozdu so vsi zvoki naravni«. Tako 
52 % anketiranih ni navedlo motečih zvokov, 29 
% anketiranih motijo gozdna mehanizacija in 
(motorna) prevozna sredstva, 14 % jih je navedlo 
strašljive zvoke, 8 % zvoke ljudi, 3 % pokanje 
(lovskih pušk) in 2 % »drugo«.

učinek zvokov gozda, ki so si jih predvajali 
anketirani, je bil v velikem deležu primerov 
pomirjujoč (55 %), sledil je odziv »prevzame me 
prijetno razpoloženje« s 36 % ter »spomnijo me na 
prijeten dogodek s 6 %. Majhen del anketiranih je 
navajal odzive »ob njih se dolgočasim« (1 %), »me 
vznemirijo« (1 %) ter »drugo« (1 %), pri čemer so 
kot »drugo« navedli odsotnost odziva.

5.5  Analiza doživljanja odlomkov skladb 
z gozdno vsebino

Vprašanje 12 se je glasilo: ali si lahko ob poslu-
šanju izbranih posnetkov predstavljate, da ste v 
gozdu?

Podobno kot pri vprašanju 11 so si anketiranci 
tudi pri tem (in naslednjem) vprašanju predvajali 

posnetke. Tokrat  so bili štirje odlomki skladb z 
gozdno vsebino, ki smo jih že omenili in pred-
stavili v poglavju 6.2: B. Jež Brezavšček: Drevesa, 
J. Jež: Gozdni odmevi, č. Sojar Voglar: Tango ptic 
ter a. Kumar: Turist (besedilo i. Geister Plamen, 
a. Kumar). 

Pri vsakem odlomku je bilo enako vprašanje: 
ali si lahko ob poslušanju izbranih odlomkov 
predstavljate, da ste v gozdu?

odgovore so izbirali med naslednjimi 
možnostmi:
–  da,
–  ne,
–  samo če vem, naj si predstavljam gozd,
–  ne, za to bo potreboval/a še sliko.

ugotovili smo, da so si anketiranci najtežje 
predstavljali gozd pri poslušanju prvega odlomka, 
torej skladbe Drevesa (da 19 %, ne 46 %, samo 
če vem, da naj si predstavljem gozd (npr. zaradi 
naslova), in sicer 30 %, in ne, za to bi potreboval/a 
še sliko 5 %), najlažje pa pri drugem odlomku – 
Gozdni odmevi (da 90 %, ne 5 %, samo če vem, 
da naj si predstavljem gozd (npr. zaradi naslova), 
4 %, in ne, za to bi potreboval/a še sliko, 1 %). 
Pri skladbi Tango ptic si je skoraj polovica lahko 
predstavljala, da so v gozdu (da 47 %, ne 19 %, 
samo če vem, naj si predstavljam gozd (npr. zaradi 
naslova), 29 %, in ne, za to bi potreboval/a še 
sliko, 5 %). Pri skladbi Turist je predstava neko-
liko boljša (da 62 %, ne 19 %, samo če vem, naj 
si predstavljam gozd (npr. zaradi naslova), 13 %, 
in ne, za to bi potreboval/a še sliko, 6 %). Delež 
tistih, ki bi vsebino lahko povezali z gozdom, če 
bi jih na to spomnil naslov, je pri vseh skladbah 
večji od tistega, ko bi anketirani za to potrebovali 
še sliko. 

Vprašanje  12 se je zdelo najprimernejše za 
preverjanje, kako je doživljanje gozda skozi glasbo 
povezano s stikom anketirancev z glasbo, njihovo 
glasbeno izobrazbo in njihovim stikom z gozdom. 
izvedli smo test χ2 za vse povezave. 

Povezava med »poklicem« in doživljanjem 
skladb se je v našem primeru pokazala značilna 
pri odlomkih skladb Drevesa in Tango ptic. 
Statistično značilne razlike med pričakovanimi 
in dejanskimi frekvencami smo najprej našli pri 
odlomku skladbe Drevesa: Glasbeniki skladbo 
slišijo drugače kot preostali (χ2 = 8,695; p = 0,034). 

Pri skladbi Tango ptic pa so drugače odgovarjali 
gozdarji (χ2 = 10,187; p = 0,017).

Pri preverjanju povezav med »stikom z glasbo« 
in doživljanjem odlomkov nismo našli značilnih 
povezav. Blizu temu je le skladba Drevesa, ki 
jo (podobno kot  prej »glasbeniki s srednjo ali 
akademsko izobrazbo« doživljajo drugače kot 
drugi, vendar te povezave ne moremo označiti 
za statistično značilno (χ2 = 7,710; p = 0,052). 
Morda bi se razlike bolj pokazale, če bi se na 
anketo odzvalo več tistih s srednjo ali akademsko 
izobrazbo.

Prav tako nismo našli značilnih povezav med 
pogostostjo obiska in doživljanjem odlomkov 
skladb ter med najpogostejšim namenom obiska 
in doživljanjem odlomkov.

Preverili smo še povezavo med odgovori na 
vprašanje »Kako pomemben se vam zdi gozd 
kot sestavina lepote slovenske krajine?« in doži-
vljanjem odlomkov ter med odgovori na vpra-
šanje »Kako pomemben se vam zdi gozd kot vir 
navdiha?« in doživljanjem odlomkov. Našli smo 
dve značilni povezavi. Prvo pri skladbi Drevesa, 
kjer so tisti, ki so gozd kot vir navdiha ocenili z 
oceno 3 (zelo pomemben), odgovarjali drugače, 
kot preostali (χ2 = 18,896; p = 0,0003). Podobno 
so pri odlomku skladbe Turist tisti, ki so gozd kot 
vir navdiha ocenili z oceno 3, odgovarjali drugače, 
kot preostali (χ2 = 8,528; p = 0,036).

Pri trinajstem vprašanju smo želeli izvedeti, na 
kaj anketirance spominja posamezni posnetek. Na 
voljo je bilo šest odgovorov: na žvrgolenje ptic, 
šelestenje vetra v drevesnih krošnjah, oglašanje 
gozdnih živali, dež v gozdu, migotanje drevesnih 
vej v vetru, drugo. 

Poskusili smo ugotoviti, kako se pri poslušanju 
odlomkov skladb z gozdno vsebino asociacije oz. 
slišanje anketirancev ujema s tistim, kar je skla-
datelj želel sporočiti v skladbi. čeprav verjetno 
ena skladba človeka ne spominja samo na enega 
izmed morebitnih odgovorov, pa odgovorjeno 
prevladuje. Tako smo dobili zelo različne in 
zanimive kombinacije, še zanimivejši pa so opisi, 
ki spadajo pod odgovor »drugo«.

Pri odlomku skladbe Drevesa sicer prevladuje 
odgovor »drugo« z 32 %, kjer se večkrat pojavi 
opis v  povezavi s strahom, temačnostjo, dežjem 
in žalostnim razpoloženjem kot pa opis česa pri-
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jetnega (npr. igra v gozdu). Vendar če seštejemo 
deleža odgovorov »šelestenje vetra v drevesnih 
krošnjah« (14 %) in »migotanje drevesnih vej 
v vetru« (25 %), ugotovimo, da se predstave 
poslušalcev v 39 % ujemajo z naslovom, čeprav 
ga niso poznali. Sledijo deleži odgovorov »dež v 
gozdu« (21 %), »oglašanje gozdnih živali« (4 %) 
in »žvrgolenje ptic« (4 %).

odlomek skladbe Gozdni odmevi je tudi pri 
tem vprašanju dobil prevladujoč odgovor. Kar 
79 % anketiranih je spominjal na žvrgolenje ptic, 
dodatnih 14 % pa na oglašanje gozdnih živali. 
Preostali deleži so znatno manjši (»drugo« 3 
%, »šelestenje vetra v drevesnih krošnjah« 2 %, 
»migotanje drevesnih vej v vetru« 1 %, »dež v 
gozdu« 1 %). Med opisi pod odgovorom »drugo« 
se večkrat pojavi gledališka predstava.

Pri naslednjem odlomku (Tango ptic) so deleži 
odgovorov dosti bolj izenačeni. Največ anketi-
ranih je odlomek spominjal na žvrgolenje ptic 
(29 %), sledil je delež »oglašanje gozdnih živali« 
(22 %), potem pa še »drugo« 17 %, »šelestenje 
vetra v drevesnih krošnjah« 15 %, »migotanje 
drevesnih vej v vetru« 10 % in »dež v gozdu« 
7 %. Pod »drugo« se večkrat pojavijo pravljični 
prizori (Kekec, palčki, risanka ipd.) ter gibanje, 
premikanje, lov. Dva opisa še posebno ustrezata 
temu, kar je želel skladatelj »uprizoriti«. 

Tudi pri zadnjem odlomku (Turist) ne moremo 
reči, da prevladuje delež enega odgovora.

 Največ anketirancev je izbralo »dež v gozdu« 
(33 %), sledilo je »oglašanje gozdnih živali« (29 
%), nato »šelestenje vetra v drevesnih krošnjah« 
(14 %), »drugo« (13 %), »migotanje drevesnih 
vej v vetru« (9 %) in »žvrgolenje ptic« (2 %). Pri 
opisih pod »drugo« večkrat najdemo tropski gozd 
(ali džunglo), ritual in noč.

6  rAzPrAvA In sKlePI
–  V okviru estetske pa tudi zdravstvene vloge 

gozda je njegova zvočna podoba premalo 
raziskana in upoštevana.  čeprav na splošno 
gozdu priznavamo blagodejni učinek tudi 
zaradi zaščite pred hrupom, miru in občutka 
intimnosti, ki ga lahko doživimo, pa so te 
trditve premalo utemeljene z dokazi. Tako bi 
v praksi verjetno težko uveljavili kakršno koli 
idejo o mirnih rekreativnih conah v gozdu, kjer 

bi se še posebno pazilo na zvočno onesnaženje 
(promet v gozdu, gozdna mehanizacija itn.). 

–  Estetsko vlogo gozda, pri kateri mislimo 
predvsem na vizualno podobo, lahko povsem 
utemeljano razširimo tudi na področje zvoka. 
Dokaz za to so številne skladbe z gozdno 
vsebino, ki so nastale izpod peresa slovenskih 
skladateljev. Poznavanje teh skladb, pa tudi poti 
spodbujanja njihovega nastajanja in izvajanja so 
lahko koristni načini za popularizacijo gozdov. 
Na tak način morda lahko dosežemo tiste dele 
slovenskega prebivalstva, ki imajo manj stika 
z gozdom in tudi manj zanimanja zanj. 

Glede na izhodišča, ki smo jih postavili pred 
izvedbo ankete, lahko sklenemo:
–  z gozdom povezujemo naslednje zvoke: šumenje 

(vetra), šelestenje (vej), žuborenje (potoka), 
ptičje petje, oglašanje živali ter ropot delov-
nih strojev. Da, v naši anketi je najpogostejša 
asociacija zvok šelestenja, šumenja oz. šuštenja, 
sledi oglašanje gozdnih ptic in zvoki drugih 
živali. anketiranci so omenjali še zvoke vetra, 
pokanje, zvoke vode in žuborenja, tišino in 
zvoke gozdne mehanizacije; 

–  zvoki gozda delujejo na človeka pomirjujoče;tak 
odziv je navedlo 55 % anketiranih; 

–  da je naše razumevanje oz. doživljanje gozda 
skozi glasbo odvisno od stika z glasbo in od 
glasbene izobrazbe; ta povezava se je poka-
zala le pri skladbi Drevesa, ki so jo glasbeniki 
slišali drugače kot drugi, vendar na splošno 
te odvisnosti analiza naše ankete ni pokazala 
dovolj prepričljivo. To pa ne pomeni, da ne 
obstaja. Razlogi so lahko drugje, verjetno je 
bil v anketo vključen premajhen delež tistih s 
srednjo ali akademsko glasbeno izobrazbo;

–  da na doživljanje glasbenega sporočila v sklad-
bah z gozdno vsebino vpliva tudi človekov 
stik z gozdom; ta povezava se je pokazala pri 
skladbi Tango ptic, ki so jo drugače kot  drugi 
slišali gozdarji. Prav tako se je izkazalo, da tisti, 
ki so gozd kot vir navdiha ocenili z oceno 3, 
drugače kot  drugi doživljajo skladbi Drevesa 
in Turist;

–  zvočna podoba gozda je njegova pomembna 
lastnost in je  predmet zanimanja različnih 
področij; našli smo dovolj primerov s področja 
lovstva in bioakustike, kjer so zvoki gozda (ogla-

šanje gozdnih živali) natančno proučeni; 
–  gozd (z zdravstveno-higiensko vlogo) lahko 

zadovoljuje človekove potrebe po blagodejnem 
(terapevtskem) zvočnem okolju. Na področju 
človekovega zdravja se zvočnemu okolju gozda 
priznava blagodejni učinek, kar bo gotovo vodilo 
k nadaljnjim raziskavam in dokazovanju tega 
učinka. če se ozremo na rezultate analize ankete, 
lahko ugotovimo, da je tudi naš primer v prid 
blagodejnemu učinku zvočne podobe gozda; 

–  gozd kot »nekaj lepega« ali »drugačnega« je 
stalen vir navdiha glasbenih ustvarjalcev. Tako 
lahko razširimo pomen estetske vloge gozda: 
estetska vloga gozda lahko dobi širši pomen, 
saj smo našli dovolj dokazov za pomembnost 
zvočne podobe gozda tudi na področju glasbene 
umetnosti (Seznam skladb z gozdno vsebino, 
analiza skladb Drevesa, Gozdni odmevi, Tango 
ptic in Turist);

–  gozd oz. »vtise gozda« je mogoče zajeti v 
umetniško delo, tako da ga poslušalec na svoj 
način lahko podoživi; tu se lahko sklicujemo 
na anketo, ki je v primerih štirih predvajanih 
odlomkov pokazala, da se pri teh štirih sklad-
bah (ki imajo gozdno vsebino) doživljanje 
poslušalcev bolj kot ne ujema s skladateljevimi 
nameni (analiza odgovorov pri vprašanjih 12 
in 13). 

7  PovzeteK
Zvočna podoba gozda – kot ena izmed njegovih 
manj oprijemljivih in raziskanih lastnosti – je 
zanimiva na več področjih. Pomembna je za goz-
darja, lovca, poglobljeno jo proučuje bioakustik, 
svoj pomen pa ima tudi na področju človekovega 
(duševnega) zdravja, spet drugačnega pa na 
področju (glasbene) umetnosti.

V diplomski nalogi smo želeli našteti in opisati 
najznačilnejše zvoke gozda, osvetliti nekatera 
področja, za katera so ti zvoki zanimivi (pomen 
za lovnogospodarsko, raziskovalno, higiensko-
zdravstveno ter estetsko vlogo gozda), ugotoviti, 
kako se z zvoki gozda ukvarja glasbena umetnost 
(pomembno za estetsko vlogo gozda) in ugotoviti, 
ali je mogoče gozd doživeti tudi skozi umetniško 
delo glasbenega ustvarjalca.

Večino ugotovitev smo izsledili s študijem 
strokovne literature z omenjenih področij, glavna 

raziskovalna metoda pa je bila internetna anketa 
o doživljanju zvokov gozda. 

Najznačilnejša in najštevilčnejša poimenova-
nja zvokov gozda, ki jih pozna slovenski jezik, 
poimenujejo oglašanje živali (žvrgolenje ptic, 
brenčanje žuželk, bavkanje lisice, regljanje žab 
itd.) in zvoke vetra, rastlin in vode (šumenje, 
žuboranje, vršanje itn.).

Za človekovo zdravje najpomembnejše zna-
čilnosti zvočne podobe gozda so varovanje pred 
hrupom, mir, občutek izolacije in intimnosti.

Na področju glasbene umetnosti, je gozd 
prisoten v skladbah z gozdno vsebino: Iz čeških 
gozdov a. Dvořaka, Gozdno žuborenje F. liszta, 
Šelestenje gozda R. Wagnerja, Štirje prizori iz gozda 
R Schumanna, Drevesa B. Jež Brezavšček, Gozdni 
odmevi J. Ježa, Tango ptic č. Sojar Voglarja, Turist 
a. Kumarja, itn. Zadnje štiri skladbe so skladbe 
slovenskih skladateljev. Skupaj z več kot dvesto 
drugimi slovenskimi resnimi skladbami z gozdno 
vsebino dokazujejo pomen zvočne podobe gozda 
tudi za njegovo estetsko vlogo.

opravljena je bila anketa o doživljanju zvokov 
gozda, ki je vključevala poslušanje odlomkov 
štirih omenjenih skladb slovenskih skladateljev. 
V analizo smo zajeli 428 odgovorjenih anketnih 
vprašalnikov in ugotovili, da so skladatelji bolj 
ali manj dosegli, da so si poslušalci ob poslušanju 
predstavljali gozd. iz drugih rezultatov analize 
ankete razberemo, da je za večino anketiranih 
gozd zvočno zanimiv. Najpogostejše zvočne 
asociacije ob besedi gozd so šumenje in šeleste-
nje, ptičje petje ter oglašanje drugih živali. Več 
kot polovica anketiranih se v gozdu ne srečuje 
z zvočnim onesnaženjem, druge najbolj moti 
hrup gozdne mehanizacije in prevoznih sred-
stev. učinke zvokov gozda na počutje je večina 
anketiranih opisala kot pozitivne: zbujajo prijetno 
razpoloženje, so pomirjujoči ali pa spomnijo na 
prijeten dogodek.
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Gozdarstvo v času in prostoru

V zadnjih letih novinarji zapravljajo veliko črnila 
na temo recesija, kriza, brezposelnost, na televi-
ziji je pogosto mogoče spremljati reportaže na 
podobno temo, ki nas nenehno opominjajo na 
splošno zelo negativno gospodarsko obdobje, ki 
zahteva veliko mero hitrega prilagajanja. odpu-
ščeni delavci, družine pahnjene v hude stiske, so 
postala že kar stalna tema televizijskih dnevnikov, 
kot bi za druge, bolj pozitivne teme novinarjem 
zmanjkalo idej. 

Tudi v našem podjetju smo krizo, še posebno na 
programu hidravličnih dvigal, močno  občutili. 
Po letih izobilja in pozitivnega razvoja so se časi 

tudi za nas skoraj čez noč spremenili, čemur je 
botroval nenaden padec kupne moči na trgu in 
s tem tudi zmanjšana  prodaja. 

Vendar časi se spreminjajo in vse začetno zlo se ne 
zaključi vedno tako črno, kot se začne in temu je 
priča tudi liV Hidravlika in kolesa, ki je v leto 2010 
zakorakala bolj pripravljena na nove tržne razmere, 
kot kadarkoli do sedaj. Dosegli smo raven, ki nam 
omogoča ne le preživetje vendar celo ugodno 
poslovanje in ponovne možnosti nadaljnjega 
razvoja, kar je med vse nas sodelujoče v podjetju 
vrnilo tisti pozitivni val zdravega optimizma, 
kar je pa že znan pozitivni učinek, ki podjetjem 

daje tisto dodano vrednost, 
ki omogoča napredovanje 
družbe in s tem nenaza-
dnje napoveduje prihajajoče 
boljše čase. 

Tako smo na programu 
hidravličnih dvigal optimi-
stično zakorakali na tržišče 
in okrepili vezi z že znanimi 
dilerji ter dodatno odprli 
tudi nove prodajne poti, 
ki nam omogočajo posto-
pno pridobivanje večjega 
prodajnega in nenazadnje 
proizvodnega obsega, ki 
regiji zagotavlja ohranjanje 
programa in seveda tudi 
delovna mesta. V pripravi so 
presenečenja tudi z razvoj-
nega gledišča izdelka, ki 
pripravljajo korenite spre-
membe na vseh že obstoje-
čih modelih in napovedujejo 
novo generacijsko obdobje 
»liV-ovih gozdarsko/odpa-
daških dvigal«.

Prečno zložljiva dvigala »P« 
ali pa »Z« bodo sedaj vsebo-
vala veliko tistih pozitivnih 
sprememb, ki smo jih skozi 
zadnja štiri leta prejeli s trga. 
Poleg tega bo prenovljena 

lIv hidravlika in kolesa d.o.oČETRTA LICITACIJA VREDNEJŠIH SORTIMENTOV -2010 USPEŠNO KONČANA
četrta licitacija lesa v kateri je kot soorganizator sodeloval tudi zavod za 
gozdove slovenije je z najvišjo ceno 7.643 € m3 presegla vsa pričakovanja. 
Prodanih je bilo skoraj vseh 785 hlodov, kvaliteta hlodov na letošnji licitaciji bila veliko 
boljša kot prejšnja leta. K temu je pripomogla boljša organizacija na terenu, saj so goz-
darji že prej svetovali pri selekciji, za kar pa gre zasluga Zavodu za gozdove Slovenije. 
Na licitaciji je letos sodelovalo 135 prodajalcev in 28 kupcev, kar je največ doslej. Za naprej si 
je potrebno prizadevati, da lastnikom svetujemo in omogočimo, da na  licitaciji ponudijo še več 
kakovostne hlodovine. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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»Z« družina obogatena za že nekajkrat opevano 
»Z3« verzijo dvigala, ki za razliko od ostalih 
prečno zložljivih dvigal zagotavlja izredne kine-
matske lastnosti ob zelo kompaktnih transportnih 
dimenzijah. le te pridejo do izraza predvsem 
v primerih, ko je pri montaži na kamionu na 
razpolago malo vgradnega prostora za parkira-
nje ročičnega mehanizma, vendar operater bo 
navdušen tudi zaradi možnosti teleskopiranja 
z dvižno roko. To mu omogoča doseganje tisti 
predelov nakladalne površine, ki si je bilo v pre-
teklosti, s klasičnim prečnim dvigalom mogoče 
le domišljati. Tudi vzdolžna družina dvigal »K« 
bo sedaj bogatejša za prenovljeno in zanesljivejšo 
različico notranjih cevi, ki bo ne le omogočala 
višjo konkurenčnost na trgu, vendar zagotavljala 
uporabniku manj skrbi pri nakladanju, za tiste, 
ki prisegajo na zunanje vodene cevi pa ta sistem 
omogoča tudi možnost hitre predelave dvigala 
na to različico. in to še ni vse! udobnejša, bolj 
ergonomska pozicija za upravljalnim sistemom 

bo zagotovljena z novimi sedežnimi moduli, v 
pripravi pa je še veliko novega.

V mesecu juliju se bo odvijal sejem interforst 
2010, ki pomembno zaznamuje gozdarsko plat 
tovrstnih proizvodov, saj se razprostira na skoraj 
31.000 m2 in omogoča, da več kot 400 razstavljav-
cev tudi praktično predstavi delovanje njihovih 
proizvodov. Dogodek se vsake štiri leta odvija v 
Nemčiji, natančneje v Münchnu in vsakokrat pri-
naša novosti v izobilju. lokacija, termin in velikost 
tega sejma dajejo temu sejmu tudi in predvsem 
bolj mednarodni karakter, kar dokazuje vedno 
večji obisk potencialnih kupcev iz različnih držav, 
tudi izvenevropskih in nenazadnje nenehno rast 
števila razstavljavcev. Tudi tokrat bomo sodelovali 
in prepričan sem, da bomo tudi mi presenetili 
publiko z nemalo pozitivnimi novostmi. 

Vabljeni vsi!

Tomaž cERGolJ

Gozdarstvo v času in prostoru

(Foto: )
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Uvodnik

Nastajajo novi območni gozdnogospodarski 
načrti
Lepo in všečno napisano Resolucijo o nacionalnem gozdnem pro-
gramu je treba z akcijskimi načrti narediti uporabno, učinkovito, če 
želimo, da bomo državljani  in gozd namesto lepih in vzpodbudnih 
besed nekaj od tega tudi imeli (dobili).  Pri tem nas čakajo številne 
naloge, čim prej pa bo treba preiti od besed k dejanjem. 

Gozdarstvo ima spet priložnost, da si postavi trdne temelje. Smo 
pred izdelavo že petih območnih gozdnogospodarskih načrtov. Gozd  
in tudi les dobivata vse pomembnejšo vlogo v svetu. Ali bomo v novih 
območnih načrtih znali in bili sposobni objektivno oceniti dosedanje 
rezultate gospodarjenja z gozdovi, brez olepševanja, leporečja. Nujno 
je treba odgovoriti, kako smo dosegali cilje, postavljene v prejšnjih 
načrtih. Pri tem se nikakor ne moremo zadovoljiti le s tem, kako se 
povečujejo lesne zaloge, odgovoriti bi morali tudi, kako izpolnjujemo 
cilje doseganja kakovosti, kako uspešni smo pri sonaravnem gospo-
darjenju, pri naravni obnovi gozdov, pri negi gozdov, pri urejanju 
odnosov gozd–divjad …

Vse več imamo podatkov in raziskav, da lahko prikažemo realne 
sposobnosti (materialne pa tudi druge) slovenskih gozdov. Bomo 
postavili smele cilje in naloge, ki jih morajo in zmorejo opravljati 
naši gozdovi?

Na takih temeljih bo treba postaviti jasne in nedvoumne ukrepe, 
ki jih je treba izvesti, da bodo slovenski gozdovi dajali vse tisto, kar 
lahko.

Pred državo pa bi morali postaviti jasne zahteve, kaj potrebujemo, 
da bodo gozdovi resnično dajali od sebe vse, kar zmorejo.

Ali se država sploh zaveda, koliko nam dajejo gozdovi? Ne z lepimi 
besedami, ampak z dejanji, proračunom! Naj  se  ob tem spomnimo le  
vodnogospodarske vloge gozda (pitna voda) in dandanes tolikokrat 
omenjenih podnebnih sprememb (tudi to ni nekaj novega – poglejmo 
v zgodovino Zemlje) in tez o antropogenem vplivu nanje (SSKJ 
teza:  trditev, ki jo je treba dokazati, utemeljiti, ovreči), od katerih bi 
moralo gozdarstvo iztržiti nekaj od »odpustkov«, ki jih dobi država 
na račun gozda.

Seveda pa mora denar, namenjen gozdovom in gozdarstvu, upo-
rabiti  smotrno in v gozdu pokazati tudi rezultate. 

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UVod 
1  INtrodUctIoN

Navadna ali bela jelka (Abies alba Mill.) je v 
Sloveniji bolj ali manj splošno razširjena dreve-
sna vrsta, ki jo najdemo v vseh fitogeografskih 
regijah, v submediteranski le na njenem obrobju 
(Dakskobler/Marinšek, 2009). V slovenskem 
gozdarstvu je imela vedno posebno mesto. 
Najdaljša tradicija gospodarjenja z gozdovi v 
Sloveniji je prav na območjih, kjer je jelka obil-
neje razširjena in zastopana v drevesni sestavi 
gozdnih sestojev. Je gospodarsko zanimiva 
drevesna vrsta (les, čebelarjenje), hkrati pa 
izredno pomembna z okoljskega vidika (npr. 

1M. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, matija.klopcic@
bf.uni-lj.si
2D. M., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 
Ljubljana, dragan.matijašić@zgs.gov.si 
3dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, andrej.boncina@
bf.uni-lj.si

GDK    561.2174.7 Abies alba(497.4)(045)=163.6

Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji
Characteristics of diameter growth of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia

Matija KLOPčič1, Dragan MAtiJAšić2, Andrej BONčiNA3

Izvleček:
Klopčič, M., Matijašić, D., Bončina, A.: Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 
68/2010, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 45. Prevod povzetka in lektoriranje 
izvlečka Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka šivic.
V celotni lesni zalogi gozdnih sestojev v Sloveniji se zmanjšuje delež jelke (Abies alba Mill.). Za ustrezno gojitveno 
in gozdnogospodarsko obravnavo gozdnih sestojev z jelko je pomembno poznavanje prirastoslovnih značilnosti. 
V raziskavi smo se omejili na debelinsko priraščanje jelke, ki smo ga analizirali s podatki s stalnih vzorčnih ploskev 
za 73 gozdnogospodarskih enot (N = 42.265 jelk). Povprečni letni debelinski prirastek jelke v izbranih enotah 
je znašal 3,43 ± 0,25 mm. Variabilnost debelinskega priraščanja jelk je bila izrazita (KV = 75 %). Multivariatna 
analiza je pokazala značilen vpliv socialnega razreda drevesa, sestojne temeljnice, deleža bukve v sestoju, razvojne 
faze in rastiščne skupine na debelinski prirastek jelke. izračunani so bili nekateri parametri modela priraščanja 
jelk in jelovih sestojev ob različnih sestojnih gostotah. V razpravi presojamo uporabnost in pomen rezultatov za 
gospodarjenje z jelko.
Ključne besede: Abies alba Mill., debelinski prirastek, stalne vzorčne ploskve

Abstract:
Klopčič, M., Matijašić, D., Bončina, A.: Characteristics of diameter growth of silver fir (Abies alba Mill.) in Slove-
nia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 4. in Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 45. Summary translation and proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka šivic.
Proportion of silver fir (Abies alba Mill.) in the total growing stock of forest stands in Slovenia is decreasing. 
therefore the knowledge on growth characteristics of silver fir is crucial for its appropriate treatment in forest 
management. Diameter growth of silver fir was analyzed with the data from permanent sampling plots in 73 forest 
management units (42,265 silver firs). Mean annual diameter increment in the study area was 3.43 ± 0.25 mm; its 
variability was significant (CV = 75 %). Multivariate analysis showed significant influence of social class, forest 
stand basal area, proportion of European beech (Fagus sylvatica L.) in the forest stand, the developmental phase 
and forest site stratum on the diameter increment of silver fir. A silver fir forest stand growth model with regard to 
various stand densities was calculated. in the discussion, the applicability and importance of the results for future 
forest management with silver fir were evaluated. 
Key words: Abies alba Mill., diameter increment, permanent sampling plots

biodiverziteta, habitati, varovalna funkcija) 
pa tudi socialnega (npr. estetska vloga). Na 
ravni Slovenije se v zadnjih desetletjih stalno 
zmanjšujeta delež jelke v lesni zalogi gozdov 
in zato tudi njen gospodarski pomen (Ficko/
Bončina, 2006), vendar so med območji razlike; 
v nekaterih predelih je opazno celo napredovanje 



GozdV 68 (2010) 4204

jelke (Poljanec et al., 2009a, 2009b; Simončič/
Bončina, 2010). 

Zaradi njene ogroženosti in pereče gozdnogo-
jitvene problematike je bila in je še vedno deležna 
posebne pozornosti in obravnave v Sloveniji (npr.: 
Brinar, 1964; Hladnik, 1991; Levanič, 1996; Diaci, 
2009; Klopčič/Jerina/Bončina, 2009) in širše (npr.: 
Prpić, 2001; Podlaski, 2002; Wilson/Elling, 2004; 
Elling et al., 2009). Nekateri raziskovalci jelke so 
proučevali tudi njeno priraščanje: debelinsko, 
temeljnično, volumensko, vrednostno. V tujini 
priraščanje drevja pogosto obravnavajo z rastnimi 
modeli na ravni posameznih dreves (Peng, 2000), 
vendar je bila jelka le redko obravnavana (npr. 
Monserud/Sterba, 1996). V zadnjem obdobju 
se veča število dendrokronoloških raziskav, ki 
obsegajo tudi raziskave priraščanja posameznih 
drevesnih vrst. Med njimi je bila večkrat obravna-
vana tudi jelka (npr. Badeau et al., 1996; Willson/
Elling, 2004; Barbu, 2009; Elling et al., 2009). V 
Sloveniji je bilo kar nekaj prirastoslovnih raziskav 

različnih gozdnih tipov, v katerih so raziskovalci 
obravnavali bodisi rast sestojev (npr. Gašperšič, 
1967; Kadunc/Kotar, 2006a, 2006b), rast različnih 
drevesnih vrst ali pa rast posameznih dreves (npr. 
Kotar/Maučič, 2000; Jagodic, 2001; Kadunc/Kotar 
2003). Kljub temu je število raziskav o priraščanju 
jelke ali jelovih sestojev skromno (npr. Piskernik, 
1967; Sgerm, 1971; Kotar, 1978; Prelc et al., 1993; 
Gasparič/Srnovršnik 1990). V zadnjih letih je 
bilo nekaj dendrokronoloških raziskav jelke (npr. 
Levanič, 1996). 

Poznavanje priraščanja drevesnih vrst je bistve-
nega pomena za ustrezno gojitveno in gozdnogo-
spodarsko obravnavo. Zavod za gozdove Slovenije 
v okviru priprave gozdnogospodarskih načrtov 
pridobi veliko podatkov, ki so uporabni tudi za 
podrobnejše analize in raziskave. V večini goz-
dnogospodarskih enot (GGE) je bila opravljena 
že druga meritev dreves na stalnih vzorčnih 
ploskvah (SVP). Na SVP se podatki zbirajo na 
ravni posameznega drevesa, zato jih lahko upo-

Slika 1: Karta Slovenije z označenimi izbranimi GGE in rastiščnimi skupinami: A – predalpski jelovo-bukovi 
gozdovi; B – dinarski jelovi in jelovo-bukovi gozdovi; C – jelovja s praprotmi in jelovja na nekarbonatnih kamninah; 
D – druga rastišča
Figure 1: Map of Slovenia with denoted chosen Forest Management Units and forest site strata: A – prealpine silver 
fir-European beech forests; B – dinaric silver fir and silver fir-European beech forests; C – silver fir forests with ferns 
and silver fir forest on non-carbonat ground; D – other forests
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rabimo tudi za analizo priraščanja dreves. V naši 
raziskavi smo se omejili na analizo debelinskega 
priraščanja jelke; poskušali smo prikazati velikost 
debelinskega prirastka jelk v Sloveniji in po goz-
dnogospodarskih območjih (GGO) ter analizirati 
njegovo odvisnost od nekaterih: 1) drevesnih 
(socialni razred, prsni premer, poškodovanost), 
2) sestojnih (gostota sestoja, razvojna faza) in 3) 
rastiščnih parametrov (rastiščni stratum, nagib, 
nadmorska višina, ekspozicija, položaj v pokrajini), 
ki se zbirajo ob inventuri na SVP. Zanimalo nas 
je, ali lahko z osnovnimi in izvedenimi parametri, 
ki jih ugotavljamo na SVP, vsaj delno pojasnimo 
variabilnost debelinskega priraščanja jelke.

2  objeKt IN metode delA
2  StUdy AreA ANd methodS

Raziskavo smo opravili z analizo obsežne podat-
kovne zbirke s stalnih vzorčnih ploskev (ZGS, 
2008), ki jo vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije. 
iz podatkovne zbirke za celotno Slovenijo smo v 
vzorec izbrali GGE, v katerih sta bili dve ponovitvi 
merjenj na SVP, hkrati pa je delež jelke v lesni zalogi 
GGE ob zadnji inventuri znašal vsaj 10 odstotkov. 
tako smo oblikovali zbirko podatkov za 73 GGE 
s skupno površino 509.298 ha, v katerih je bilo 
izmerjenih 31.417 SVP (slika 1). Na izmerjenih 
SVP je bilo evidentiranih 561.566 dreves, med njimi 
62.899 jelk. Nato smo zbirko podatkov prečistili; v 
zbirki smo obdržali vsa drevesa, ki so bila pri drugi 
meritvi opredeljena kot jelke in so imela statusno 
kodo 0 nespremenjeno, iz raziskave pa smo izločili 
zapise, v katerih so vrednosti prirastkov presegale 
vnaprej določene logične vrednosti (letni debelinski 
prirastek > 2 cm). Podatkovna zbirka za podrobno 
analizo priraščanja jelke je obsegala 42.265 zapisov 
(preglednica 1). Vsi zapisi niso bili popolni, saj so 
pri nekaterih manjkali podatki o nekaterih para-
metrih na ravni drevesa (npr. socialni razred) ali 
pa izračunani podatki na ravni SVP (temeljnica, 
delež jelke in bukve, srednje drevo). Vsi zapisi pa 
so vsebovali ključne podatke za analizo priraščanja 
(meritev prsnega premera v obdobju desetih let). 
Ko smo analizirali odvisnost priraščanja jelke od 
posameznih dejavnikov, smo iz analize izpustili 
zapise, ki niso vsebovali podatka o proučevanem 
vplivnem dejavniku, zato je število uporabljenih 
zapisov za različne analize nekoliko različno. 

Vsa gozdna rastišča smo glede na gojitveno-
ekološke značilnosti jelke združili v štiri glavne 
rastiščne skupine. Zaradi lažjega stratificiranja smo 
uporabili fitocenološko nomenklaturo, kakršno 
uporablja Zavod za gozdove Slovenije (Veselič/
Robič, 2001; ZGS, 2008):

(A) predalpski jelovo-bukovi gozdovi (gozdne 
združbe Abieti-Fagetum prealpino-dinaricum in 
Abieti-Fagetum praealpinum);

(B) dinarski jelovi in jelovo-bukovi gozdovi 
(Abieti-Fagetum dinaricum, Neckero-Abietetum, 
Asplenio-Abietetum, Festuco-Abietetum, Clemati-
do-Abietetum in Lycopodio-Abietetum);

(C) jelovja s praprotmi in jelovja na nekarbona-
tnih kamninah (Luzulo-Abietetum, Dryopterido- 
Abietetum, Oxalido-Abietetum in Bazzanio-Abie-
tetum) (v nadaljevanju jelovja s praprotmi);

(D) druga rastišča (vse druge asociacije).
Vsaka SVP je bila uvrščena v eno izmed ome-

njenih rastiščnih skupin glede na prevladujočo 
gozdno združbo v odseku, v katerem je SVP.

Odvisna spremenljivka je bila letni debelinski 
prirastek jelk (id), v analizo pa smo vključili tri-
najst neodvisnih spremenljivk. Nekatere zvezne 
spremenljivke smo za potrebe univariatne analize 
kategorizirali v logične kategorije: nadmorsko 
višino smo kategorizirali v 200-metrske višinske 
pasove, nagib terena v 5 ° široke razrede, sestojno 
temeljnico pa v šest razredov, širine 10 m2/ha. 
Podobno smo povezanost prsnega premera in 
debelinskega priraščanja analizirali po debelin-
skih stopnjah, čeprav je prsni premer evidentiran 
kot zvezna spremenljivka. Nasprotno pa smo v 
multivariatni analizi vse zvezne spremenljivke 
uporabili v temeljni obliki.

Priraščanje jelke smo analizirali z različnimi 
statističnimi metodami. V primeru kategoričnih 
neodvisnih spremenljivk smo zaradi nehomoge-
nosti varianc med kategorijami znotraj neodvisnih 
spremenljivk za testiranje razlik v srednjih vredno-
stih med kategorijami uporabili neparametrični 
Kruskal-Wallisov test (Hollander/Wolfe, 1999). če 
smo s testom odkrili statistično značilne razlike 
v srednjih vrednostih med kategorijami, smo jih 
prek z-vrednosti preverjali s posteriornimi parnimi 
primerjavami povprečnih rangov po kategorijah. 
Povezanost odvisne spremenljivke z zveznimi 
neodvisnimi spremenljivkami smo preverjali s 

Klopčič, M., Matijašić, D., Bončina, A.: Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji



GozdV 68 (2010) 4206

Kendallovim tau-b-korelacijskim koeficientom, saj 
ta ne terja normalne porazdelitve spremenljivk in 
je hkrati občutljiv za vse monotone in ne le line-
arne povezave med spremenljivkama (Hollander/
Wolfe, 1999). Pri prikazih in razlagah univariatnih 
statističnih analiz smo se v okviru posamezne 
spremenljivke omejili le na kategorije, v katerih 
je bila velikost vzorca vsaj 100 dreves.  

Vpliv neodvisnih spremenljivk na debelinsko 
priraščanje jelke smo preverjali z metodo splošnih 
regresijskih modelov (angl. General Regression 
Models – GRM). GRM smo v analizi uporabili za 
pojasnjevanje variabilnosti debelinskega prirašča-
nja s kategoričnimi in zveznimi spremenljivkami 
(ANCOVA). S predhodno analizo korelacij med 
neodvisnimi spremenljivkami smo izključili multiko-
linearnost. Model smo izračunali s pomočjo metode 
»forward stepwise«, pri kateri se v model postopno 
vključujejo neodvisne spremenljivke, ki so statistično 
značilne in hkrati pojasnijo največ variabilnosti na 
določeni ravni modeliranja. Poškodovanost dreves 
smo predhodno prekodirali v binarno spremenljivko 
s kodama 0-nepoškodovano in 1-poškodovano. 
Za statistične obdelave smo uporabili programska 
paketa SPSS 17.0 in Statistica 7.0. 

izdelali smo tudi model priraščanja jelovih 
sestojev z različnimi sestojnimi gostotami. Model 
temelji na nekaterih predpostavkah: 

1) izdelan je za čiste jelove raznomerne sestoje 
z zgornjo višino 33 m; 

2) modelna debelinska struktura sestoja je 
izračunana kot geometrijsko zaporedje s koefi-
cientom q = 1,35676; 

3) za vse SVP smo izračunali sestojno temelj-
nico (G; m2/ha) in potem ploskve glede na velikost 
temeljnice razvrstili v pet razredov (10–19 m2/ha, 
20–29, 30–39, 40–49, 50 in več m2/ha), ki smo jih 
obravnavali kot podvzorce. Za vsak podvzorec 
smo izračunali poprečno sestojno temeljnico in 
mu glede na predpostavko 2 priredili modelno 
debelinsko strukturo;

4) za obračun lesne zaloge smo uporabili tarifni 
razred V7/8;

5) za vsak podvzorec smo s podatki s SVP 
izračunali povprečne debelinske prirastke jelke po 
debelinskih stopnjah. to je bila podlaga za izračun 
volumenskega prirastka jelke (po debelinskih 
stopnjah in skupaj), razmerja med prirastkom 
in lesno zalogo (odstotni prirastek) in starosti ob 
doseganju različnih ciljnih debelin jelke. 

Preglednica 1: število izbranih GGE, analiziranih stalnih vzorčnih ploskev (SVP) in jelk ter višina in variabilnost 
debelinskega priraščanja jelk po gozdnogospodarskih območjih (GGO) 
Table 1: Number of analyzed Forest Management Units, permanent sample plots and silver firs and diameter incre-
ment of silver fir with its variability per Forest Management Regions 

GGO

Število Debelinski prirastek jelk

GGE SVP Jelke povprečje
(cm)

standardni 
odklon 

(cm)

koeficient 
variacije (%)

 1 tolmin 9 1.459 5.137 0,3047 0,2391 78,45
 2 Bled 1 203 685 0,2193 0,1908 87,01
 3 Kranj 1 54 216 0,4287 0,2737 63,84
 4 Ljubljana 9 875 3.081 0,3661 0,2576 70,36
 5 Postojna 15 3.215 17.211 0,3140 0,2385 75,96
 6 Kočevje 8 1.998 8.125 0,3623 0,2580 71,21
 7 Novo mesto 6 584 2.690 0,4013 0,2740 68,27
 8 Brežice 4 109 378 0,4431 0,3069 69,26
 9 Celje 5 106 399 0,4373 0,3493 79,87
10 Nazarje 2 134 483 0,4781 0,3264 68,27
11 Slovenj Gradec 3 370 1.289 0,3678 0,2955 80,35
12 Maribor 8 613 2.564 0,4226 0,3062 72,45
13 Murska Sobota 0 0 0 - - -
14 Sežana 2 3 7 0,5571 0,3102 55,67
Slovenija 73 9.723 42.265 0,3430 0,2588 75,45
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3  reZUltAtI 
3  reSUltS

V izbranih GGE je povprečni letni debelinski 
prirastek jelke znašal id = 3,43 ± 0,25 mm. 
Variabilnost debelinskega priraščanja jelk je bila 
izrazita (preglednica 2, slike 2–4), standardni 
odklon velik, koeficient variacije (KV) pa je na 
ravni Slovenije znašal 75 %. 

Med gozdnogospodarskimi območji smo 
ugotovili statistično značilne razlike v pri-
raščanju jelke (p = 0,000), pri čemer smo 
zaradi majhnega vzorca izključili GGO Sežana 
(N = 7). Največje povprečne debelinske pri-
rastke (preglednica 1) smo ugotovili v GGO 

Nazarje, Brežice in Celje, najmanjše pa v GGO 
Bled, tolmin in Postojna. Ugotovljene razlike 
med območji so posledica različnih rastičnih 
in sestojnih razmer (preglednica 2). V vseh 
območjih je bila izredno velika variabilnost 
debelinskega priraščanja. 

3.1  Vpliv rastiščnih dejavnikov na 
debelinsko rast jelk

3.1  the influence of the site factors on the 
diameter growth of silver fir

Jelke najbolje priraščajo na rastiščih jelovij s pra-
protmi, najslabše pa v predalpskih jelovo-bukovih 
gozdovih (slika 2). Med rastiščnimi skupinami se 

Slika 2: Letni debelinski prirastki jelk v povezavi z nekaterimi rastiščnimi značilnostmi: a) rastiščnimi skupinami: 
A – predalpski jelovo-bukovi gozdovi; B – dinarski jelovi in jelovo-bukovi gozdovi; C – jelovja s praprotmi in jelovja 
na nekarbonatnih kamninah; D – druga rastišča, b) nadmorsko višino, c) nagibom, d) ekspozicijo
Figure 2: Annual diameter increment of silver firs with regard to some site characteristics: a) forest site strata: A 
– prealpine silver fir-European beech forests; B – dinaric silver fir and silver fir-European beech forests; C – silver 
fir forests with ferns and silver fir forest on non-carbonat ground; D – other forests; b) elevation; c) inclination; 
d) aspect
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je debelinsko priraščanje jelke statistično značilno 
razlikovalo (p = 0,000). 

Debelinski prirastek se z višanjem nadmorske 
višine na splošno manjša. Ugotovili smo značilne 
razlike v priraščanju med višinskimi pasovi (p 
= 0,000); največje priraščanje smo ugotovili v 
višinskem pasu 200 do 399 m n. m. v., najmanjše 
pa nad 1.200 m n. m. v. Jelka najbolje prirašča na 
ravnih do blago položnih legah, nekoliko slabše 
pa na strmih terenih (p = 0,000). Podobno kaže 
analiza vpliva položaja v pokrajini; najbolje 
priraščajo jelke na ravnem terenu in na vznožjih 
pobočij, slabše jelke na pobočjih, najslabše pa jelke 

na grebenih. tudi vpliv ekspozicije, je značilen  
(p = 0,000); največji debelinski prirastek jelke je bil 
ugotovljen na ravnih terenih, najnižji pa na južnih 
do jugozahodnih in zahodnih ekspozicijah. 

3.2 Vpliv drevesnih značilnosti na 
debelinsko rast jelk 

3.2 the influence of tree characteristics on 
the diameter growth of silver fir

Socialni razred (slika 3) značilno vpliva na debe-
linsko priraščanje jelke (p = 0,000). Najbolje so 
priraščale nadvladajoče in vladajoče jelke, slabše 

Slika 3: Odvisnost letnega debelinskega prirastka jelk od : a) socialnega razreda, b) poškodovanosti, c) prsnega 
premera (debelinske stopnje)
Figure 3: Annual diameter increment of silver fir with regard to a) social class, b) damages, c) diameter at breast 
height (5-cm dbh classes)
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sovladajoča drevesa, najslabše pa podstojna in 
obvladana drevesa. Ugotovili smo izrazito veliko 
variabilnost priraščanja jelk glede na njihov prsni 
premer, debelinski prirastek pa se je večal do 16. 
debelinske stopnje (75 do 79 cm). Največji prira-
stek smo sicer ugotovili v 18. debelinski stopnji, 
vendar je bil vzorec v tej debelinski stopnji (12 
dreves) premajhen za kakršne koli posplošitve. Na 
priraščanje značilno vpliva tudi poškodovanost 
drevesa (p = 0,000). Največji povprečni debelin-
ski prirastek smo ugotovili pri nepoškodovanih 
drevesih (3,52 mm). Jelove sušice ne priraščajo 
več, vendar so del obdobja (pred odmrtjem) med 
obema meritvama vsaj nekatere neznatno prira-
ščale v debelino, kar se izkazuje v povprečnemu 
prirastku, ki je znašal 0,7 mm.

3.3  Vpliv sestojnih značilnosti na 
debelinsko rast jelk

3.3  the influence of stand characteristics 
on diameter growth of silver fir

Ugotovili smo veliko variabilnost debelinskega 
priraščanja jelk glede na razvojno fazo (slika 
4). Najbolj so priraščale jelke v mladovju 
(RF 1) in sestojih v obnovi (RF 4), kar lahko 
pojasnimo z veliko razpoložljivostjo svetlobe 
v omenjenih razvojnih fazah. trditev podpira 
tudi analiza vpliva sestojne temeljnice, ki je 

pričakovano pokazala, da so debelinski prirastki 
jelk večji v sestojih z majhno sestojno gostoto 
(p = 0,000).

V sestoju je bil pozitiven vpliv deleža jelke 
na debelinsko priraščanje jelk (Kendallov tau-b 
= 0,107, p<0,01), nasprotno pa je bil v sestoju 
negativen vpliv deleža bukve (Kendallov tau-b 
= –0,128, p<0,01). iz tega bi lahko sklepali, da 
jelka bolje prirašča v gozdnih sestojih z večjim 
deležem jelke in manjšim bukve, čeprav je v 
tem primeru verjetno predvsem vpliv rastiščnih 
razmer, ki se posredno odražajo v drevesni sestavi 
gozdnih sestojev. 

3.4  Pojasnjevanje variabilnosti 
debelinskega priraščanja

3.4  the explanation of diameter 
increment variability

Univariatne analize debelinskega priraščanja jelk 
kažejo, da rastiščne in sestojne spremenljivke 
pojasnjujejo le manjši del celotne variabilnosti. 
izmed sestojnih spremenljivk največ variabilnosti 
debelinskega prirastka jelk pojasnjuje sestojna 
temeljnica (3,4 %), izmed rastiščnih pa nadmor-
ska višina (2,8 %). Večji del celotne variabilnosti 
pojasnjujejo nekateri drevesni parametri: socialni 
razred drevesa je pojasnil 18,4 %, prsni premer pa 
7,5 % variabilnosti debelinskega priraščanja jelk. 

Slika 4: Odvisnost letnega debelinskega prirasteka jelk od a) razvojne faze in b) sestojne temeljnice. Oznaka RF: 
1-mladovje, 2-drogovnjak, 3-debeljak, 4-sestoj v obnovi, 5-dvoslojni sestoj, 6-posamično raznomerni sestoj, 
7-skupinsko raznomerni sestoj, 8-panjevec, 9-grmičav sestoj, 10-pionirski sestoj, 11-prebiralni sestoj
Figure 4: Annual diameter increment in regard to a) developmental phase and b) stand basal area. Labels of de-
velopmental phases: 1-regeneration, 2-pole stands, 3-mature stands, 4-rejuvenation stands, 5-two-layered stands, 
6-single stem uneven-aged stands, 7-group uneven-aged stands, 8-coppices, 9-shrub stands, 10-stands in succession, 
11-»plenter« stands
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Celoviteje in bolj objektivno podobo o debe-
linskem priraščanju jelke si ustvarimo, če analizi-
ramo več spremenljivk hkrati, saj takšna analiza 
pokaže, katere izmed njih so resnično pomembne. 
Pri analizi skupnega vpliva vseh proučevanih 
neodvisnih spremenljivk je največ variabilnosti 

Preglednica 2: Splošni regresijski model debelinskega priraščanja jelke
Table 2: General regression model of annual diameter increment of silver fir

Spremenljivka SS St. prostosti MS F p
Konstanta 118,39 1 118,4 2.238,4 0,000
Rastiščni dejavniki:
   rastiščna skupina 22,84 3 7,61 143,95 0,000
   nadmorska višina 6,98 1 6,98 131,97 0,000
   nagib 3,77 1 3,77 71,21 0,000
   ekspozicija 2,66 8 0,33 6,28 0,000
   položaj v pokrajini Ni v modelu!
Drevesni parametri:
   socialni razred 139,86 2 69,93 1.322,14 0,000
   prsni premer 2,54 1 2,54 47,96 0,000
   poškodovanost 5,96 1 5,96 112,68 0,000
Sestojni parametri:
   razvojna faza 24,72 9 2,75 51,93 0,000
   sestojna temeljnica 59,53 1 59,53 1.125,53 0,000
   delež jelke Ni v modelu!
   delež bukve 39,76 1 39,76 751,83 0,000
   srednje drevo Ni v modelu!
Napaka 1.675,60 31.681 0,053
Multipli R2 0,257918

pojasnil socialni razred drevesa, sledijo pa sestojna 
temeljnica, delež bukve v sestoju, razvojna faza 
sestoja in rastiščna skupina (preglednica 2). 
Rezultati nakazujejo, da je debelinsko priraščanje 
v večji meri odvisno od drevesnih in sestojnih 
dejavnikov, v manjši meri pa od rastiščnih. 

Preglednica 3: Nekateri sestojni parametri modelnega raznomernega jelovega sestoja ob različnih sestojnih gostotah
Table 3: Some stand parameters of the modeled uneven-aged silver fir forest stand with regard to different stand densities

Sestojna temeljnica G (m2/ha)
10-19 20-29 30-39 40-49 ≥50

Gpovpr (m2/ha) 16,08 25,44 34,73 44,18 57,36
LZ (m3/ha) 217 343 468 595 773
idjelka (cm) 0,49 0,37 0,35 0,32 0,30
ivsestoj (m3/ha) 6,71 8,95 10,26 11,82 14,29
Odstotni prirastek (% LZ) 3,10 2,61 2,19 1,99 1,85
Starost jelk pri dbh=50 cm x+82 x+106 x+129 x+156 x+185
Starost jelk pri dbh=60 cm x+102 x+128 x+153 x+182 x+214
Starost jelk pri dbh=70 cm x+123 x+150 x+176 x+207 x+235
x (leta)* ~26 ~40 ~52 ~76 ~102

* Leta, ki so potrebna, da jelke prerastejo 1. in 2. debelinsko stopnjo. Navajamo le ilustrativne vrednosti, ki so 
izračunane kot dvojne prehodne dobe za 3. debelinsko stopnjo. Leta, potrebna do 1,3 m, niso upoštevana. 
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3.5 model priraščanja jelk in jelovih 
sestojev ob različnih sestojnih 
gostotah

3.5 the model of silver fir growth with 
regard to different stand densities

Med zakonitostmi priraščanja posameznih dreves 
in sestojev so pomembne in upoštevanja vredne 
razlike. Zato smo izdelali model, ki nazorno pri-
kazuje razmerja glede priraščanja posameznih jelk 
različnih debelin in jelovih sestojev pri različnih 
sestojnih gostotah. Model je izdelan na nekaterih 
predpostavkah, ki jih je treba upoštevati pri inter-
pretaciji (glej poglavje Objekt in metode dela).

Debelinsko priraščanje drevja je zelo odvisno 
od sestojne gostote, kar velja tudi za jelko (slika 
5, preglednica 4). Na splošno se debelinsko pri-
raščanje jelk manjša z večanjem sestojne gostote. 
Pričakovano so bili debelinski prirastki jelk naj-
večji pri nizkih sestojnih temeljnicah, saj je rastni 
prostor posameznega drevesa večji, krošnje dreves 
so praviloma večje in tudi bolj osvetljene kot v 
sestojih z visoko sestojno temeljnico. V sestojih z 
nizko sestojno temeljnico je manj dreves ali/in je 
srednji premer dreves manjši, zato je volumenski 
prirastek takšnih sestojev majhen, intenzivnost 
priraščanja, ki jo merimo z razmerjem med pri-
rastkom in zalogo sestoja (odstotni prirastek), pa 
velika (preglednica 3). 

Vpliv sestojne gostote na rast jelk je razumljivo 
bolj izrazit za tanjše drevje, ki praviloma zaseda 
spodnji sestojni položaj (slika 5). tako je razmerje 
debelinskega prirastka jelk 3. debelinske stopnje 
med sestoji z G = 10 do 29 m2/ha in sestoji z  
G = 40 do 49 m2/ha 2,9 : 1. to razmerje je za drevje 
10. debelinske stopnje samo še 1,2 : 1.

Model predvideva raznomerno zgradbo goz-
dnih sestojev. V njih ima debelejše oziroma višje 
drevje večji razpoložljivi rastni prostor. če se 
omejimo na najpogostejše sestojne gostote, ki 
znašajo 20 do 40 m2/ha, ugotovimo, da se debe-
linski prirastki povečujejo s prsnim premerom vse 
do dbh = 60 do 80 cm. Ker je volumensko prira-
ščanje dreves v približno eksponentni povezavi 
z debelino drevesa in kulminira za debelinskim 
prirastkom, je večanje volumenskih prirastkov 
jelk še toliko hitrejše, kulminacije nastanejo pri 
še večjih debelinah drevja. 

Volumenska produkcija (prirastek) jelovih 
sestojev je največja v najgostejših sestojih (pregle-
dnica 3), čeprav so povprečni debelinski prirastki 
jelk po debelinskih stopnjah manjši kot v redkejših 
sestojih. Zaradi manjših debelinskih prirastkov 
potrebujejo jelke daljše obdobje za preraščanje 
debelinskih stopenj (»prehodne dobe«), drevje 
doseže ciljne dimenzije pri višjih starostih kot v 
sestojih z manjšimi sestojnimi gostotami, vendar 
pa je volumenski prirastek sestoja znatno večji. 

Slika 5: Debelinsko priraščanje jelk ob različnih sestojnih gostotah (prikazane so le debelinske stopnje z več kot 
desetimi drevesi v vzorcu)
Figure 5: Annual diameter increment of silver fir with regard to different stand densities (only 5-cm dbh classes with 
more than 10 trees in the sample are shown)
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4  rAZPrAVA
4  dIScUSSIoN

Med območji Slovenije se razlikuje debelinsko 
priraščanje jelke. Med posameznimi gozdnogo-
spodarskimi območji so bile ugotovljene stati-
stično značilne razlike, vzroke pa lahko iščemo v 
kombinaciji različnih dejavnikov – rastiščnih in 
sestojnih razmer, prejšnjega gospodarjenja, stopnje 
onesnaženosti ozračja itn. Najvišji povprečni debe-
linski prirastki (4,3 do 4,8 mm) so bili ugotovljeni 
v območjih, v katerih je jelka manjšinska ali/in 
tudi gospodarsko manj pomembna drevesna vrsta 
(GGO Nazarje, Celje, Brežice). V takih območjih 
jelka uspeva v ugodnih rastiščnih razmerah za 
intenzivno rast (npr. jelovja s praprotmi) (Ficko/
Bončina, 2006). V območjih, kjer je jelka najo-
bilneje zastopana (GGO Kočevje, Postojna, Novo 
mesto, Maribor), so povprečni prirastki nekoliko 
manjši (3,1 do 4,0 mm).

Primerjava povprečnega debelinskega prirastka 
v naših gozdovih s prirastkom jelke v drugih 
državah kaže, da je v Sloveniji znatno debelinsko 
priraščanje jelke, praviloma ni manjše od vredno-
sti iz drugih držav. Klepac (2001) je za modelno 
jelko iz Gorskega Kotarja na Hrvaškem ugotovil 
povprečni debelinski prirastek 2,2 mm. Podlaski 
(2002) je leta 1995 za 101 do 120 let stare jelke v 
Nacionalnem parku Swietokrzyski na Poljskem 
ugotovil prirastke od 0,6 do 10,0 mm, pri mlajših 
jelkah pa so bile vrednosti nekoliko višje. Podobne 
vrednosti so v Nemčiji v letih 2002 do 2004 ugo-
tovili Elling in sodelavci (2009). 

Pri interpretaciji rezultatov je treba upoštevati, 
da so bile v našo raziskavo vključene le jelke, za 
katere so na voljo podatki ponovnih meritev na 
SVP. Pri gospodarjenju z jelko so gozdarji zaradi 
»propadanja jelke« s sečnjo posegali predvsem 
v manj vitalni del jelove populacije. tako so v 
sestoju ostajale vitalnejše jelke, ki pa v primer-
javi s slabo vitalnimi in z glivami ter belo omelo 
(Viscum album L.) napadenimi jelkami bolje 
priraščajo (Solla/Sánchez-Miranda/Camarero, 
2006; Barbu, 2009). Zato so ugotovljeni debelin-
ski prirastki jelk večji, kot bi bili v primeru, če 
manj vitalnih jelk ne bi odstranjevali iz sestojev. 
Pomanjkljivost zbirke podatkov za podrobno 
analizo priraščanja je, da so prsni premeri dreves 
zaokroženi na celotno vrednost (navzdol na 1 cm 

natančno). Za podrobne prirastoslovne analize je 
takšna natančnost pomanjkljiva, vendar pa je raz-
iskava zasnovana na velikem vzorcu dreves. Zato 
menimo, da kljub omenjenim pomanjkljivostim 
rezultati nazorno kažejo rast jelk v Sloveniji.

Rezultati naše raziskave opozarjajo, da je debe-
linsko priraščanje jelke v Sloveniji zelo variabilno. 
S podatki, ki jih Zavod za gozdove Slovenije zbira 
na stalnih vzročnih ploskvah, smo uspeli pojasniti 
le 26,3 % variabilnosti debelinskega prirastka 
jelke v Sloveniji. Največ variabilnosti so pojasnili 
drevesni parametri, med katerimi je najpomemb-
nejši socialni razred drevesa. Drevesa zgornjega 
(dominantnega) socialnega razreda so bolje 
osvetljena, praviloma imajo tudi večje krošnje, kar 
pozitivno vpliva na (višinsko in debelinsko) rast 
dreves (Kadunc, 2009a). Prav nasprotno velja za 
podstojna in obvladana drevesa. Na pomemben 
vpliv rastnega prostora na debelinsko priraščanje 
jelke (Kotar, 2005) kaže značilen vpliv sestojne 
gostote na priraščanje jelke. Najvišji prirastki 
dreves so bili ugotovljeni pri majhnih sestojnih 
gostotah. Schütz (2001) je v prebiralnem gozdu 
v švici ugotovil, da se debelinski prirastek jelk in 
smrek drastično zmanjša, če sestojna temeljnica 
preseže 27 do 33 m2/ha. 

Med priraščanjem posameznih dreves in 
sestojev so pomembne razlike. če so prirastki 
posameznih dreves pri nizkih sestojnih temelj-
nicah visoki, je kljub temu manjši volumenski 
prirastek sestoja zaradi majhne sestojne gostote. 
izračunani model priraščanja gozdnega sestoja 
ob večanju sestojne temeljnice prikazuje stalno 
večanje volumenskega prirastka sestoja, kar je 
vsaj delno posledica predpostavk pri uporabi 
modela. Koeficient geometrijskega zaporedja je 
ostal namreč enak, kar ni povsem realno. 

Za jelko je značilna intenzivna debelinska rast 
pri večjih dimenzijah, torej tudi v relativno pozni 
starosti. Največji povprečni debelinski prirastek 
smo ugotovili pri jelkah 16. debelinske stopnje 
(6,12 mm), kar pri uporabi tarife V 7/8 pomeni 
približno 0,13 m3 letnega oziroma 1,3 m3 desetle-
tnega volumenskega prirastka. to je v prid vzgoji 
debelega drevja jelke. Po modelu (preglednica 3) 
je pri sestojni temeljnici 20 do 29 m2/ha 29 dreves, 
ki so debelejša od 50 cm, v sestojih s temeljnico 30 
do 39 m2/ha pa 39. Pomembno je, da so drevesa 
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vitalna in kakovostna. Poleg intenzivnega prira-
ščanja debelega drevja je treba upoštevati tudi, 
da se z večjo debelino in s tem tudi s starostjo 
posameznega drevesa povečuje delež tehničnih 
napak lesa (Lipoglavšek, 2004), vitalnost jelk se 
(praviloma) slabša, tudi aktualne tržne razmere 
in tehnologija lesne predelave niso naklonjene 
zelo debelemu drevju. 

Vsekakor bi bilo zanimivo vedeti, kaj veliki 
volumenski prirastki pomenijo v pozni starosti 
ob hkratnem upoštevanju zmanjšanja kakovosti 
lesa: Kolikšni so vrednostni prirastki? Pri nas ni 
bilo obsežnih in celovitih raziskav vrednostnega 
priraščanja jelke, ki bi dale odgovor na to vpra-
šanje. Pogosto so bile raziskave omejene le na 
posamezni vidik. tako je Rebula (1998) ugotovil, 
da hlodi jelke dajejo najvrednejše deske pri debe-
lini 45 cm, vrednost celega debla pa je največja 
pri dimenzijah 50 do 55 cm. Lipoglavšek (2004) 
je ugotovil podobno: kakovost jelovih hlodov je 
največja pri premeru okrog 55 cm. take zaključke 
je potrdil tudi Kadunc (2009a), ki je največji 
delež hlodov velike kakovosti ugotovil pri jelkah 
s prsnim premerom od 50 do 60 cm. Krpan in 
Pičman (2001) pa ugotavljata, da se kakovost 
jelovih sortimentov do prsnega premera 80 cm 
ne spreminja pomembno z večjimi dimenzijami, 
šele pri jelkah s prsnim premerom več kot 80 
cm je bil ugotovljen nekoliko manjši delež zelo 
kakovostnih sortimentov.

Pri presojah volumenskega in vrednostnega 
priraščanja je poleg zakonitosti na ravni posa-
meznih dreves treba upoštevati tudi zakonitosti 
na ravni sestojev, saj se število dreves s starostjo 
zmanjšuje, hkrati pa je treba v okviru večna-
menskega gospodarjenja upoštevati zahteve, ki 
izhajajo tudi iz nelesnih funkcij gozda. Pogosto 
je kulminacija vrednostnega prirastka sestoja 
primerna okvirna vrednost tudi za večnamenske 
gozdove. Starost kot element načrtovanja je manj 
uporabna zaradi specifične upočasnjene rasti 
jelke v mladosti. Določanje proizvodnih dob za 
jelko je pogosto neumestno, saj jelka praviloma 
ne oblikuje enodobnih in enomernih sestojev. Za 
jelko pogosteje navajamo ciljne vrednosti prsnega 
premera, ki so orientacijske vrednosti za gospo-
darjenje. tako Kotar (2002) razlaga ciljni premer 
dreves kot razpon od 50 cm do ciljne debeline D, 

znotraj katerega drevesa posekamo, ko dosežejo 
najvišjo vrednost na enoto količine. Na Hrvaškem 
predlagajo ciljne premere jelke 60 do 70 cm, pri 
čemer ugotavljajo, da je v njihovih gozdovih veliko 
drevja, ki presega te vrednosti (Meštrović, 2001). 
Ciljni premeri, ki so jih predlagali hrvaški kolegi, 
so zaradi podobnih rastiščnih in sestojnih razmer 
kot orientacijske vrednosti primerni tudi za naše 
razmere. V Sloveniji so v prebiralnih gozdovih za 
jelko predlagali visoke ciljne premere, vendar le 
za kakovostne in vitalne osebke (npr. Bončina/
Devjak, 2002; Kotar, 2005), Kadunc (2009a) je 
za različna rastišča navedel okvirne ciljne pre-
mere jelke med 11. in 14. debelinsko stopnjo. Na 
splošno velja, da so ciljne vrednosti za jelko večje 
od priporočljivih vrednosti za vzgojo bukve, pri 
kateri se kakovost lesa lahko znatno zmanjša z 
večjo starostjo in dimenzijami.

Kakršne koli ciljne vrednosti je treba razumeti 
okvirno, pri odločanju pa velja upoštevati poseb-
nosti posameznega drevesa, saj tudi naša raziskava 
kaže na veliko variabilnost priraščanja jelk enakih 
dimenzij, kar ima pomembne gozdnogojitvene 
posledice. Obravnava manj vitalnih in slabo 
rastočih jelk mora biti drugačna kot obravnava 
zdravih in »polno« rastočih jelk. Ohranjanje manj 
vitalnih jelk velikih dimenzij v gozdnih sestojih, 
razen če so posebne gojitvene razmere (npr. varo-
valna funkcija, nevarnost zakrasovanja, varstvo 
naravne dediščine itn.), ni ustrezno. Ohranjanje 
jelke v gozdovih Slovenije je namreč odvisno od 
uspešnega pomlajevanja in preraščanja mladih 
jelk (Bončina et al., 2009). Ohranjanje ostarelih 
in nevitalnih jelk le na videz kaže ohranjanje 
njenega deleža v gozdnih sestojih, hkrati pa lahko 
negativno vpliva na zdravstveni status preostalih 
doslej še vitalnih jelk (podlubniki, bela omela). 
tudi zaradi razlik med območji in rastiščnimi 
skupinami (Ficko/Bončina, 2006; Poljanec et al., 
2009a) ter različnega pomena splošnokoristnih 
funkcij gojitvena obravnava jelke ne more in ne 
sme biti enotna za celotno območje razširjenosti 
jelke v Sloveniji. 

Na priraščanje jelke vplivajo številni dejavniki, 
izmed katerih mnogi, med njimi tudi starost 
drevja, niso bili vključeni v našo raziskavo. Debe-
linsko priraščanje jelk je odvisno od podnebnih 
in prehrambnih dejavnikov tekočega leta (npr. 
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Kotar, 2005; Levanič, 1996), stopnje onesnaženosti 
ozračja in tal, predvsem z žveplovim dioksidom 
(Willson/Elling, 2004; Elling et al., 2009), biot-
skih vplivov, kot je npr. napadenost z belo omelo 
(Barbu, 2009) ali glivami (Solla/Sánchez-Miranda/
Camarero, 2006) ipd. V Franciji so v zadnjih 150 
letih ugotovili večanje debelinskega prirastka neka-
terih drevesnih vrst, med njimi tudi jelke (Badeau 
et al. 1996). Morebitni razlogi za večji prirastek 
pa naj bi bile podnebne spremembe, povečana 
koncentracija CO2, onesnaženost z dušikovimi 
spojinami in spremembe v gojitveni obravnavi 
gozdov. Nekateri raziskovalci v tujini (Podlaski, 
2002; Willson/Elling, 2004; Elling et al., 2009) in 
v Sloveniji (Prelc/Veselič/Jež, 1993; Levanič, 1996) 
ugotavljajo, da se je po depresiji jelke v 60., 70. 
in začetku 80. let 20. stoletja debelinski prirastek 
začel povečevati v drugi polovici 80. let. Kadunc 
(2009b) opozarja, da obdobje takšne povečane 
rasti jelke po obdobju prirastne depresije verjetno 
ne bo trajalo dolgo, ocene o vitalnosti jelke pa je 
treba preverjati. Nepojasnjeno vprašanje je, kako 
bodo na jelko, tudi na njeno rast, vplivale okoljske 
spremembe: spremembe onesnaženosti okolja, 
večji delež dušikovih spojin v ozračju in tleh, 
pričakovane pobnebne spremembe. Vprašanje 
je lahko izziv za raziskovalce, ki se ukvarjajo z 
jelko, saj so bile tovrstne raziskave v preteklosti 
precej zapostavljene. 

5  Summary
Knowledge about individual tree species growth is 
of key significance for the appropriate silvicultural 
and forest management treatment of forest stands. 
Although the share and economical importance 
of the fir (Abies alba Mill.) are decreasing in the 
last years in Slovenia, knowing its growth cha-
racteristics is crucial for its successful sustaining 
management in the future. We limited ourselves 
to the analysis of the diameter increment of the 
fir in the research. We tried to show the size of 
the diameter increment of the fir in Slovenia and 
analyze its dependence on some tree, stand and 
site factors we collect during the inventory on 
the permanent sampling plots (PSP). We tried to 
explain the variability of the diameter increment 
of the fir with the collected data. the research was 
carried out with the analysis of the sample of the 

selected 73 forest management units (FMU) where 
at least two repeated measurements on PSPs were 
performed and where the share of fir in the last 
inventory had amounted to at least ten percent of 
the growing stock. the data was acquired from 
the extensive PSP data collection at the Slovenian 
Forest Service. the analyzed data base comprised 
42.265 records on fir. We used diverse statistical 
methods in the analysis. in the selected FMUs, the 
average diameter increment of the fir amounted 
to 3.43 ± 0.25 mm. the variability of the diameter 
growth of the firs was pronounced. in the univa-
riate analyses we found statistically characteristic 
differences in the diameter growth of the fir in 
the categories of all analyzed site, stand and tree 
factors. in the analysis of the collective influence 
of all studied independent variables (multivariate 
model), the most of the variability was explained 
by the social class of the tree followed by the 
stand basal area, the share of beech in the stand, 
the development phase of the stand, and forest 
site stratum. the model of the fir and fir stand 
increment in the case of diverse stand densities 
showed that the general diameter fir increment 
decreases with the increasing stand density. the 
influence of the stand density on the fir growth 
was more pronounced with thin trees, as a rule 
growing in the lower stand position. in our forest, 
the fir diameter increment is considerable and very 
variable, but the values are generally not lower 
than the values in other countries. the used data 
allowed us to explain only 26.3 % of variability of 
the fir diameter increment in Slovenia. the largest 
part of the variability was explained by the tree 
factors, the most important of which are social 
class of the tree and stand factors (stand density). 
We found intense diameter increment with (very) 
large diameter trees, i.e. in relatively old age. We 
propose guidelines on fir management on the 
basis of the results of fir increment.

6  VIrI
6  refereNceS

BADEAU, V., BECKER, M., BERt, D., DUPOUEy, J.-L., 
1996. Long-term growth trends of trees: ten years of 
dendrochronological studies in France. in: Spiecker, 
H., Köhl, M., Skowsgaard, J.P. (ur.), Growth trends in 
European forests: European Forest institute Research 

Klopčič, M., Matijašić, D., Bončina, A.: Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji



GozdV 68 (2010) 4 215

Report No.5. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
Berlin, s. 167–181.

BARBU, C., 2009. Radial increments distribution on 
Silver fir trees' stems affected by mistletoe (Viscum 
album subsp. abietis) in representative silver fir stands 
from forest district Solca (Eastern Carpathians). V: 
Schwärzler (ur.). the Silver fir (Abies alba Mill.) 
and its relatives in Europe: current status and future 
perspective – Abstracts of 12. international Silver fir 
symposium. Hittisau, Avstrija.

BONčiNA, A., DEVJAK, t., 2002. Obravnavanje 
prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem 
načrtovanju. Gozdarski vestnik 60, 7-9: 317–334.

BONčiNA, A., FiCKO, A., KLOPčič, M., MAtiJAšić, 
D., POLJANEC, A., 2009. Gospodarjenje z jelko v 
Sloveniji. V: Diaci, J. (ur.) Ohranitveno gospodarjenje 
z jelko: zbornik razširjenih povzetkov. Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Ljubljana.

BRiNAR, M., 1964. Življenska kriza jelke na slovenskem 
ozemlju v zvezi s klimatičnimi fluktuacijami. 
Gozdarski vestnik: 97–144.

DAKSKOBLER, i., MARiNšEK, A., 2009. Pregled 
jelovih rastišč v Sloveniji. V: Diaci, J. (ur.) Ohranitveno 
gospodarjenje z jelko: zbornik razširjenih povzetkov. 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Ljubljana.

DiACi, J. (ur.), 2009. Ohranitveno gospodarjenje z 
jelko – Zbornik razširjenih povzetkov. Dolenjske 
toplice, 96 s. 

ELLiNG, W., DittMAR, C., PFAFFELMOSER, K., 
RötZER, t., 2009. Dendroecological assessment 
of the complex causes of decline and recovery of the 
growth of silver fir (Abies alba Mill.) in Southern 
Germany. Forest Ecology and Management 257, 
1175–1187.

FiCKO, A., BONčiNA, A., 2006. Silver fir (Abies alba 
Mill.) distribution in Slovenian forests. Zbornik 
gozdarstva in lesarstva 79, 19–35.

GASPARič, M., SRNOVRšNiK, A., 1990. Prirastoslovni 
kazalniki jelovo bukovega gozda na trnovski planoti: 
diplomska naloga. Ljubljana. 

GAšPERšič, F., 1967. Razvojna dinamika mešanih 
gozdov jelke-bukve na Snežniku v zadnjih sto letih. 
Gozdarski vestnik, 202–237.

HLADNiK, D., 1991. Spremljanje razvoja sestojev 
in časovna dinamika propadanja dreves v jelovo-
bukovem gozdu. Zbornik gozdarstva in lesarstva 
38: 55–96.

HOLLANDER, M., WOLFE, D.A., 1999. Non-parametric 
Statistical Methods (2nd edition). Wiley, New 
york.

JAGODiC, F., 2001. Priraščanje rdečega bora (Pinus 

sylvestris L.) in hrasta gradna (Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl.) v debelino glede na povprečno 
mesečno temperaturo in količino padavin. Gozdarski 
vestnik 59, 3–17.

KADUNC, A., KOtAR, M., 2003. Rastne značilnosti 
gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) v Sloveniji. 
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 19–52.

KADUNC, A., KOtAR, M., 2006a. Volumenska in 
vrednostna zgradba ter priraščanje smrekovih sestojev 
v gorskih legah Slovenije. Gozdarski vestnik 64, 2: 
76–80.

KADUNC, A., KOtAR, M., 2006b. Volumenska in 
vrednostna zgradba ter priraščanje visokokakovostnih 
bukovih sestojev v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in 
lesarstva 78: 69–96.

KADUNC, A., 2009a. Prirastoslovne značilnosti jelke 
v Sloveniji. http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2009/
predstavitve/Prirastoslovne%20znacilnosti%20
jelke%20v%20Sloveniji.pdf, 8.12.2009.

KADUNC, A., 2009b. Prirastoslovne značilnosti jelke v 
Sloveniji. V: Diaci, J. (ur.) Ohranitveno gospodarjenje 
z jelko: zbornik razširjenih povzetkov. Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Ljubljana.

KLEPAC, D. 2001. Rast i prirast obične jele. V: Prpić, B., 
Obična jela u Hrvatskoj. Akademija šumarskih zanosti, 
Hrvatske šume, p.o. Zagreb, Zagreb, 895 s.

KLOPčič, M., JERiNA, K., BONčiNA, A. 2009. 
Long-term changes of structure and tree species 
composition in Dinaric uneven-aged forests: are red 
deer an important factor? European Journal of Forest 
Research, doi: 10.1007/s10342-009-0325-z.

KOtAR, M., 1978. Debela jelka s turna. inštitut za 
gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani, Ljubljana, 41 s.

KOtAR, M., 2002. Prirastoslovne osnove prebiralnega 
gozda. Gozdarski vestnik 60, 7-9: 291–316.

KOtAR, M., 2005. Zgradba, rast in donos gozda na 
ekoloških in fizioloških osnovah. Zveza gozdarskih 
društev Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, 
Ljubljana, 500 s.

KOtAR, M., MAUčič, M., 2000. Divja češnja (Prunus 
avium L.) - pomembna drevesna vrsta slovenskih 
gozdov. Gozdarski vestnik 58, 5-6: 227–251.

KRPAN, A. P. B., Pičman, D., 2001. Neka obilježja 
iskorištavanja hrvatskih jelovih šuma. V: Prpić, 
B., Obična jela u Hrvatskoj. Akademija šumarskih 
zanosti, Zagreb.

LEVANič, t., 1996. Dendrokronološka in dendroekološka 
analiza propadajočih vladajočih in sovladajočih jelk 
(Abies alba Mill.) v dinarski fitogeografski regiji : 
doktorska disertacija, Ljubljana, 165 s.

LiPOGLAVšEK, M., 2004. Debelina in kakovost 

Klopčič, M., Matijašić, D., Bončina, A.: Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji



GozdV 68 (2010) 4216

smrekovih, jelovih in bukovih debel. V: Brus, R. 
(ur.), Staro in debelo drevje v gozdu: zbornik referatov 
XXii. gozdarskih študijskih dni. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Ljubljana, str. 111–124.

MEštROVić, š., 2001. Uređivanje šuma obične jele. V: 
Prpič, B. (ur.), Obična jela u Hrvatskoj. Akademija 
šumarskih znanosti, Hrvatske šume, p.o. Zagreb, 
Zagreb, 895 s.

MONSERUD, R. A., StERBA, H., 1996. A basal area 
increment model for individual trees growing in 
even- and uneven-aged forest stands in Austria. Forest 
Ecology and Management 80, 1–3: 57–80.

PENG, C., 2000. Growth and yield models for uneven-
aged stands: past, present and future. Forest Ecology 
and Management 132:259–279. 

PiSKERNiK, M., 1969. Rast jelke na jugovzhodnem 
slovenskem gorskem Krasu in njeno ekološko ozadje. 
inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Zbornik 
7: 163–174.

PODLASKi, R., 2002. Radial growth trends of fir (Abies 
alba Mill.), beech (Fagus sylvatica L.) and pine (Pinus 
sylvestris L.) in the Świętokrzyski National Park 
(Poland). Journal of Forest Science 48, 9: 377–387.

POLJANEC, A., MAtiJAšić, D., FiCKO, A., PiSEK, R., 
BONčiNA, A., 2009a. Spreminjanje razširjenosti jelke 
in strukture gozdnih sestojev z jelko v Sloveniji. V: Diaci, 
J. (ur.) Ohranitveno gospodarjenje z jelko: zbornik 
razširjenih povzetkov. Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana.

POLJANEC, A., KLOPčič, M., FiCKO, A., BONčiNA, 
A., 2009b. Regression of silver fir (Abies alba Mill.) 
in Slovenia? V: Schwärzler (ur.). the Silver fir (Abies 
alba Mill.) and its relatives in Europe: current status 
and future perspective – Abstracts of 12. international 
Silver fir symposium. Hittisau, Avstrija.

PRELC, F., VESELič, Ž., JEŽ, P., 1993. Rast jelke (Abies 
alba Mill.) se izboljšuje. Gozdarski vestnik 51, 7-8: 
314–331.

PRPić, B. (ur.), 2001. Obična jela u Hrvatskoj. Akademija 
šumarskih znanosti, Hrvatske šume, p.o. Zagreb, 
Zagreb, 895 s.

REBULA, E., 1998. Vrednost jelovih hlodov, njeni kazalci 
in njihova uporabnost pri razvrščanju hlodov. Zbornik 
gozdarstva in lesarstva 55: 151–199.

SiMONčič, t., BONčiNA, A., 2010. Jelka v gozdovih 
Bohorja – posebnost v slovenskem merilu? Gozdarski 
vestnik, 68, 1: 3–15.

SCHütZ, J.-P., 2001. Opportunities and strategies of 
transforming regular forests to irregular forests. Forest 
Ecology and Management 151, 1–3: 87–94.

SGERM, F., 1971. Debela jelka iz trnovskega gozda. 
Biotehniška fakulteta v Ljubljani, inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo, Ljubljana, 69 s.

SOLLA, A., SáNCHEZ-MiRANDA, á., CAMARERO, 
J. J., 2006. Radial-growth and wood anatomical 
changes in Abies alba infected by Melampsorella 
caryophyllacearum: a dendroecological assessment 
of fungal damage. Ann. For. Sci. 63, 3: 293– 300.

VESELič, Ž., ROBič, D., 2001. Posodobitev poimenovanja 
sintaksonov, ki nakazujejo (indicirajo) skupine rastišč, 
njihove podskupine in rastiščne tipe v računalniški 
bazi CE ZGS: tipkopis. Zavod za gozdove Slovenije, 
Ljubljana, 27 s.

WiLSON, R., ELLiNG, W., 2004. temporal instability in 
tree-growth/climate response in the Lower Bavarian 
Forest region: implications for dendroclimatic 
reconstruction. trees-Structure and Function 18, 
19–28.   

ZGS, 2008. Zbirka podatkov s stalnih vzorčnih ploskev. 
Zavod za gozdove Slovenije.

Klopčič, M., Matijašić, D., Bončina, A.: Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji



GozdV 68 (2010) 4 217

GDK    22:176.1 Quercus sp.(497.4)(045)=163.6

Kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijska sposobnost 
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Different timber prices and harvesting costs scenarios have weak influence on optimal production periods length. 
Pedunculate oak shows wider range in site productivity than Sessile oak. in general, the within-site differences in 
productivities are not big. 
Key words: stem quality, assortment structure, production period, site productivity, Pedunculate oak, Sessile oak, 
Slovenija

1 doc. dr. A. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

1  UVod IN oPredelIteV 
ProblemA

1  INtrodUctIoN WIth Problem 
defINItIoN

Učinkovito upravljanje z gozdovi terja številne in 
raznovrstne informacije, med katere nesporno 
sodi poznavanje kakovostne zgradbe sestojev 
in vrednostnih značilnosti drevesnih vrst. Pri 
gospodarjenju s sestoji je eno ključnih odločitev 
o obnovi sestoja. Za odločanje o uvedbi sestojev 
v obnovo je treba poznati proizvodne dobe (ozi-
roma ciljne premere). Dolžina proizvodne dobe 
je odvisna od številnih dejavnikov in pričakova-
nih učinkov gozda. Z vidika lastnika je ključen 
vrednostni prirastek sestoja (dreves) v povezavi s 

tržnimi razmerami. Ker postaja vse pomembnejše 
in zahtevnejše usklajevanje številnih funkcij (vlog, 
učinkov) gozdov med seboj, je smiselno ugotoviti, 
v katerih sestojih in pri katerem drevju z manj 
aktivnim gospodarjenjem izgubljamo manj. 

Prispevek obravnava najpogostejši vrsti hra-
stov pri nas − to sta dob (Quercus robur L.) in 
graden (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) 
− na drevesni in sestojni ravni. Hrasti – zlasti 
dob in graden – so gospodarsko zelo pomembna 
skupina vrst pri nas. Po deležu sledijo smreki in 
bukvi, ter se postavljajo ob bok jelki (ZGS, 2009). 

Znanstvena razprava
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Prirastoslovne značilnosti bukve (e.g. Kotar, 1989, 
Rebula in Kotar, 2004, Kadunc, 2006a), smreke 
(e.g. Kotar, 1980, Kadunc in Kotar, 2006) in 
tudi jelke (Kotar, 2006, Kadunc, 2009a) so vsaj 
solidno znane, o hrastih pa skorajda ni podat-
kov. izjemo pomeni nekaj strokovnih oziroma 
diplomskih nalog (Celič, 1990, Držaj, 1990, Strel, 
2002), celostne podobe o hrastu pri nas pa ni. Pri 
gospodarjenju s hrastovimi sestoji se pojavljajo 
številni pomembni problemi in dileme. Vitalnost 
hrastov je marsikje nezadovoljiva ali celo zaskr-
bljujoča (močno sušenje). Pogoste so težave pri 
pomlajevanju in nenazadnje: v hrastovih sestojih 
lastnik (in država preko subvencij) praviloma 
vloži z nego precej sredstev, zato je treba še toliko 
skrbneje izkoristiti vrednostni potencial sestojev. 
Dodati velja, da je pri nas zaradi kmetijske rabe 
in intenzivnega izkoriščanja dostopnih gozdov 
v okolici naselij le malo ohranjenih hrastovih 
sestojev. 

Namen raziskave je proučiti oziroma določiti 
naslednje elemente, ki so – zlasti z vidika lastnika 
gozdov – ključni za optimalno gospodarjenje s 
hrastovimi sestoji: 
1. kakovostno strukturo hrastovih debel,
2. pogostnost pojavljanja zunanjih in notranjih 

napak debla hrastovih dreves,
3. vrednostne značilnosti hrastovih sestojev in 

dreves,
4. optimalno dolžino proizvodnih dob sestojev s 

prevladujočim hrastom in ciljni premer hrasto-
vih dreves za različne scenarije cen in stroškov 
pridobivanja lesa,

5. produkcijsko sposobnost rastiščnih enot, na 
katerih se s pomembnim deležem pojavljata dob 
ali/in graden.

2 obmoČje rAZISKAVe IN 
metode delA

2 reSeArch AreA ANd methodS
2.1 območje raziskave
2.1 Research area 
Raziskavo smo izpeljali v predelih, kjer sta obrav-
navani vrsti hrasta pogosteje zastopani. Analizirane 
lokacije so zlasti v Pomurju, Podravju, Posavju in 
na Dolenjskem. Analizo smo opravili na 20 loka-
cijah. Zajeli smo številne združbe (preglednica 1). 
V raziskavo smo dokaj uravnoteženo zajeli drevje 
z vseh relevantnih rastiščnih enot (dobrave, 
rastišča belega gabra, rastišča hrasta in belega 
gabra, ter »mejne« bukove združbe). Analizirani 
sestoji so bili pomanjkljivo negovani (pogosto 
povsem nenegovani) pretežni del življenjskega 
obdobja ali tudi v celoti. V analizo bi želeli zajeti 
tudi vzorno negovane odrasle sestoje, vendar jih 
pri nas (še) ni. 

Vzorec smo za potrebe raziskave razdelili 
na tri stratume (preglednica 2), ki vzorec delijo 
na obravnavani vrsti hrasta (dob in graden) in 
deloma glede na boniteto (pri dobu); dob na 
boljših bonitetah (v nadaljevanju dob - višje) in 
dob na slabših bonitetah (v nadaljevanju dob - 
nižje). Delitev po boniteti se je v prirastoslovnih 
analizah zelo izkazala (e.g. Kadunc, 2006b). V 
stratum dob - nižje smo uvrstili sestoje s Si100 od 
25 do 31 m, v stratum dob - višje pa sestoje s Si100 
od 31 do 37 m. Pri analiziranih sestojih gradna 
ni bilo velikih odstopanj v produkcijski sposob-
nosti sestojev, Si100 je znašal od 27 od 31 m, da bi 
oblikovali bonitetne stratume. Omeniti je treba, 
da smo imeli na nekaj lokacijah težave s križanci 
med gradnom in dobom. Analizirano drevje 
smo uvrstili k vrsti, ki se je zdela bliže. Pomožno 
merilo je bila tudi tržna informacija o prodaji lesa 
s »problematične« lokacije. če so ga kupci »vzeli« 
kot dob, smo ga tudi mi, in obratno. 

Preglednica 1: Analizirane gozdne združbe

Drevesna  
vrsta Rastiščna enota

Graden Castaneo sativae-Fagetum, Hedero-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Querco-Car-
pinetum s.lat., Carici umbrosae-Quercetum petraeae 

Dob
Lonicero caprifolii-Quercetum roboris, Pseudostellario-Quercetum, Piceo abietis-
Quercetum roboris (Querco-Carpinetum s. lat.), Asperulo odoratae-Carpinetum 
betuli
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2.2  metode dela
2.2  Methods
Vsa drevesa smo zajeli v analizo po površinskem 
načelu. Na vseh lokacijah smo določili raziskovalno 
ploskev ali več le-teh in na njej oziroma na njih 
analizirali prav vsa (hrastova) drevesa. tako smo 
zmanjšali možnosti subjektivnega zajema dreves v 
vzorec. Pri izbiri lokacij in postavitvi ploskev smo 
sledili le merilu rastiščne relevantnosti in dovolj-
šnje zastopanosti hrasta. Od skupno 931 hrastov 
smo jih 435 oziroma 46,7 % analizirali pred pose-
kom in ob njem, preostalih 496 oziroma 53,3 % 
pa le kot stoječa drevesa. Za obe skupini dreves 
smo izmerili prsni premer, ugotovili prisotnost 
zunanjih napak (epikormski poganjki, večvrha-
tost, zimavost, krivost, mehanske poškodbe) ter 
določili kakovost debel po JUS (1979) standardih 
za hrast. Razlikovali smo naslednje sortimente: 
furnirski hlodi 1. razreda (v nadaljevanju furnir 
1), furnirski hlodi 2. razreda (v nadaljevanju 
furnir 2), hlodi za žago 1. razreda (v nadaljevanju 
žagovci 1), hlodi za žago 2. razreda (v nadaljevanju 
žagovci 2), hlodi za žago 3. razreda (v nadaljevanju 
žagovci 3) in drva. Marsikje poznajo še druge 
kakovostne razrede, recimo za droben tehnični 
les. takšne sortimente smo uvrščali v cenovno 
najbližji kakovostni razred izmed uporabljenih. 
V praksi je šlo večinoma k žagovcem 3. 

Na vseh analiziranih hrastih smo ocenili 
kakovost na stoječem drevju, in sicer po petinskih 
sekcijah drevesa. Zgornja petina drevesa spada v 
drobnjad in je zato ne zajamemo v neto debeljad. 
Preostalim petinam smo pripisali prevladujoč 
sortiment. Posekan podvzorec nam je na podlagi 
debelnih analiz služil, da smo določili najustre-
znejše volumenske deleže spodnjih štirih petin 
dreves. izkazalo se je, da na prvo petino odpade 
37,50 % neto debeljadi, na drugo 29,17 %, na 
tretjo 20,83 in na četrto 12,50 %. 

Na posekanem drevju smo poleg ocene sor-
timentne sestave stoječega drevja ugotovili tudi 
sortimentni sestav pri krojenju ob poseku. to nam 
je v nadaljevanju omogočilo korekcijo ocen pri 
drevju, kjer smo ugotavljali kakovostno strukturo 
zgolj na stoječih drevesih. Pokazalo se je, da na 
stoječem drevju delež furnirja precenimo za okoli 
25 %. to smo s korekcijo pri izračunih upoštevali 
pri hrastih, kjer smo kakovost ocenjevali le na 
stoječih drevesih. 

Pri posekanem drevju smo ugotavljali tudi 
pojav kolesivosti, trohnobe, dvojne beljave, ugo-
tovili smo višino drevesa, neto in bruto debeljad, 
razmerje neto/bruto, starost drevesa, dolžino debla 
do najnižje ležeče žive primarne veje premera vsaj 
3 cm in dolžino debla do najniže ležeče slepice. 

Na kamionski cesti smo vrednost dreves ugo-
tavljali tako, da smo ugotovljene volumne po 
kakovostnih razredih pomnožili z odkupnimi 
cenami sortimentov fco. kamionska cesta po raz-
ličnih cenikih (preglednica 3). Različni ceniki so 
pravzaprav različni scenariji gibanj cen oziroma 
sprememb cenovnih razmerij med različnimi 
kakovostnimi razredi. Na neki način je to analiza 
senzitivnosti, namreč, kako se spreminjata proizvo-
dna doba oziroma ciljni premer glede na različne 
cene sortimentov in stroške pridobivanja lesa. Za 
obe drevesni vrsti smo uporabili iste cenike, kot je 
to običajno v Sloveniji. Na Hrvaškem cene doba 
in gradna, denimo, razlikujejo: za dob so 10 do 
30 % višje cene po sortimentih (Hrvatske šume, 
2008). Kot prvi cenik smo uporabili povprečje 
aktualnih cen sedmih podjetij, ki so za slovenske 
razmere relevantni odkupovalci hrastovine. Kot 
drugi scenarij smo predvideli višje cene drv za 
50 % (denimo ob energetski krizi). Pri tretjem 
scenariju smo predvideli nižje cene drv za 50 % 
(večja konkurenčnost nadomestnih energentov). 
Pri četrtem scenariju smo predvideli visoko raven 

Preglednica 2: Splošni podatki o analiziranem vzorcu

Stratum
Število 

analiziranih 
dreves

Ar. sredina 
prsnega 
premera

KV % prsne-
ga premera

Minimum 
prsnega 
premera

Maksimum 
prsnega 
premera

Neto debe-
ljad (m3)

Dob-nižje 279 44,3 24,7 19,0 78,5 569,76
Dob-višje 259 48,2 24,9 23,9 95,3 743,12
Graden 393 39,8 19,2 21,2 72,2 639,79
Skupaj 931 43,5 24,4 19,0 95,3 1952,67
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povpraševanja po furnirju. Furnir 1 ima 5-kratno 
vrednost žagovcev 2, furnir 2 pa 1,4-krat manjšo 
od furnirja 1 (to je sicer klasično razmerje med 
furnirskima hlodoma). Pri 5. scenariju smo 
predpostavili veliko iskanost žagovcev (povečano 
povpraševanje po masivi, po stavbnem lesu ...) 
in smo jim cene povečali za 50 %. Pri šestem 
scenariju smo uporabili cenik Hrvatskih šuma 
za dob (Hrvatske šume, 2008). Ker imajo Hrvatje 
cene diferencirane glede na debelino hloda, smo 
večinoma uporabili »sredinske« cene znotraj 
posameznih sortimentov. Pri zadnjem cenovnem 
scenariju smo uporabili hrvaške cene za dob in 
njihovo progresijo cen glede na debelino hlodov 
upoštevali povsod, razen pri žagovcih 3. 

Pri izračunu vrednosti dreves na panju smo 
od njihove vrednosti na KC odšteli stroške sečnje 
in spravila po metodologiji Rebule in Kotarja 
(2004), le da smo cene revalorizirali na leto 
2009. Ker se tudi stroški spreminjajo v času in 
prostoru, smo predvideli tri ravni stroškov. Prva 
je t. i. uradna, druga raven znaša 75 % prve ravni 
in tretja 125 % prve ravni. Zmodelirali smo torej 
nižjo raven stroškov (v primeru najema cenejše 
delovne sile ali velike ponudbe izvajalcev) in višjo 
(dražji stroji ...). Vpliv različnih ravni stroškov 
smo izvrednotili pri aktualnem scenariju cen 
sortimentov. 

Pri ugotavljanju dolžine proizvodne dobe je 
treba poznati spreminjanje vrednosti dreves glede 
na starost, kar smo ugotavljali, in razvoj volumen-
ske produkcije sestoja glede na čas oziroma starost 
sestoja. Ker slednje lahko korektno ugotovimo le 
z vsaj nekajdesetletno spremljavo sestojev, ki pa v 
Sloveniji ni na voljo, smo se poslužili prilagojenih 
slovaških donosnih tablic (Halaj s. sod., 1987). Pri 
dobu na slabših bonitetah smo uporabili tablice s 
Si100 = 27 in drugo raven proizvodnosti, pri dobu 

na boljših rastiščih tablice s Si100 = 35 in tretjo 
raven proizvodnosti ter pri gradnu tablice s Si100 
= 31 in drugo raven proizvodnosti. 

Proizvodne dobe smo ugotovili za analizirane 
sestoje, ki so bili pretežni del življenjskega obdo-
bja ali tudi v celoti pomanjkljivo negovani (tudi 
povsem nenegovani). V takem primeru nismo 
upoštevali stroškov nege. Smo pa na podlagi dolo-
čenih predpostavk zmodelirali potek povprečnega 
vrednostnega prirastka negovanih sestojev po stra-
tumih. Glede nege in vzgoje smo predpostavili, da 
uspe naravna nasemenitev. Nadalje smo upoštevali 
izkušnje operative (Prekmurje, Dolenjska), da je 
pri naravnem mladju potrebna obžetev prvih 5 
let (vsako leto enkrat, 28 do 52 ur/ha), nato v 7. 
do 8. letu nega mladja (nega mladja 32 ur/ha), 
nega gošče je potrebna v 10. letu (16 do 32 ur/
ha), v 12. do 15. letu se opravi prvo redčenje (16 
do 40 ur/ha). tudi drugo redčenje pri okvirno 20. 
letih ima še negativen donos (16 ur/ha). Nato si 
sledijo redčenja na 10 let do starosti 60 let. Od 
tod naprej so redčenja potrebna na 15 let. Pri urni 
postavki delavca za nego smo se oprli na Uredbo 
o koncesiji (1996, 2000) in uporabili podatek za 
leto 2009, ki ga je posredoval SKZG RS. Ker naj 
bi bila kakovostna struktura v negovanih sesto-
jih višja kot v tej raziskavi analiziranih, smo se 
oprli na kakovostno strukturo, ki jo je za dob in 
graden ugotovil štefančić (1997) na Hrvaškem. 
Pri sosedih namreč hrastovi sestoji veljajo za elitne 
v Evropi in z njimi že dlje uspešno gospodarijo.
tudi pri jakosti sečenj smo se oprli na podatke 
iz sosednje dežele (Bezak, 2002). Uporabili smo 
aktualen cenik. 

Pogosto nam pri vzgoji in negi hrastovih 
sestojev oziroma sestojev s pomembnim dele-
žem hrasta gospodarjenje otežuje tudi divjad. 
V tem prispevku tega dodatnega stroška nismo 

Preglednica 3: Odkupne cene fco. kamionska cesta po različnih scenarijih (v €/m3)

Kakovostni razred Aktualen Drva - višje Drva - 
nižje

Furnir 
-višje

Žagovci - 
višje Hrvaški Progresija 

(hrv.)
Furnir 1 314,3 314,3 314,3 472,2 314,3 358,1 263,5–524,2
Furnir 2 222,3 222,3 222,3 337,3 222,3 190,9 190,9–296,3
Žagovci 1 138,6 138,6 138,6 138,6 207,9 124,8  95,0–167,7
Žagovci 2 94,4 94,4 94,4 94,4 141,6 82,3  63,6–106,3
Žagovci 3 60,6 60,6 60,6 60,6 90,9 48,7 43,9–59,2
Drva 40,0 60,0 20,0 40,0 40,0 27,8 27,8

Kadunc, A.: Kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijska sposobnost sestojev doba in gradna v Sloveniji



GozdV 68 (2010) 4 221

upoštevali, saj lahko s primernim upravljanjem 
(dandanes je upravljanje z divjadjo v pristojnosti 
gozdarjev) populacij rastlinojedih divjadi njihov 
vpliv zmanjšamo na sprejemljivo raven. 

3  reZUltAtI
3  reSUltS

3.1  Kakovost debel in sortimentna 
struktura

3.1  Stem quality and assortment 
structure

Kakovostna struktura je odvisna od debeline 
drevja. Najmanj ugodno sortimentno strukturo 
ima graden (preglednici 4 in 5). Pri razredu furnir 
1 navzgor izstopa dob na boljših rastiščih, razen 
zelo debelih dreves, tudi pri furnirju 2 pri manj 
debelem in zelo debelem drevju prednjači dob na 
boljših bonitetah (preglednica 4). Pri žagovcih 1 
najvišje deleže dosega dob na slabših bonitetah. 
Pri dobu na slabših bonitetah je največ furnir-
ske kakovosti pri debelinah od 60 cm navzgor. 
Žagovcev 1 je največ pri debelinah od 40 do 50 
cm. Pri dobu na boljših bonitetah se delež furnirja 
1 po prsnem premeru 70 cm zmanjša, deloma ga 
»nadomesti« furnir 2, vendar se zmanjša tudi njun 
skupni delež pri drevesih s prsnim premerom nad 
70 cm (preglednica 4). Za pridelavo furnirske 

kakovosti znaša optimalen premer dreves od 60 
do 70 cm. Delež žagovcev 1 je velik pri debelinah 
od 40 do 80 cm. Pri gradnu je furnirske kakovo-
sti relativno malo, največji delež je pri drevju s 
prsnim premerom od 50 do 60 cm. Opaziti je, da 
je gradna, debelejšega od 60 cm, malo, in da je 
praviloma manj kakovosten (vendar smo v tem 
razredu imeli le tri drevesa). Delež žagovcev 1 je 
največji pri debelinah od 40 do 50 cm, zlasti zato, 
ker take debeline le v manjši meri omogočajo 
furnirsko kakovost.

Delež žagovcev 2 in 3 je pri dobu na slabših 
bonitetah relativno neodvisen od debeline, delež 
drv se z debelino manjša, le pri zelo debelem 
drevju (nad 70 cm prsnega premera) se zaradi 
pogosto zelo velikih (rogovilastih, večvrhatih) 
krošenj okrepi (preglednica 5). Podobno je tudi 
pri dobu na boljših bonitetah in gradnu. 

Pri analizi pogostosti pojava napak se ome-
jujemo na drevje s prsnim premerom od 40 
don 50 cm. Ugotavljamo, da je precejšen delež 
večvrhatih hrastov (preglednica 6). S prsnim 
premerom se veča (v tem prispevku to ni pri-
kazano, za podrobnosti pojavljanja napak glej 
Kadunc, 2009b), najmanj ugodno je pri dobu na 
slabših bonitetah. Delež hrastov z epikormskimi 
poganjki je nekoliko manjši od deleža večvrha-
tih, kaže da je glede tega najugodnejša situacija 

Preglednica 4: Delež visokokakovostne hlodovine po stratumih in debelinskih razredih

Deb. razred
Furnir 1 Furnir 2 Žagovec1

Dob -nižje Dob -višje Graden Dob -nižje Dob-višje Graden Dob -nižje Dob -višje Graden
20-pod 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30-pod 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 9,2 9,5
40-pod 50 0,0 0,0 0,0 0,7 6,5 3,8 19,6 16,3 19,8
50-pod 60 3,2 5,7 2,7 5,0 8,9 4,4 15,6 9,1 12,2
60-pod 70 1,8 11,8 - 10,1 7,6 - 13,3 13,3 -
70-pod 80 14,5 6,3 - 0,0 4,1 - 19,1 18,0 -

Preglednica 5: Delež manj kakovostne hlodovine in drv po stratumih in debelinskih razredih

Deb. razred
Žagovec 2 Žagovec 3 Drva

Dob -nižje Dob -višje Graden Dob-nižje Dob -višje Graden Dob -nižje Dob -višje Graden
20-pod 30 0,0 8,7 7,9 0,0 24,8 27,5 100,0 66,6 64,6
30-pod 40 23,6 21,3 24,3 25,9 33,1 26,0 47,4 36,4 40,3
40-pod 50 19,8 17,8 19,1 23,5 27,4 26,2 36,4 32,0 31,0
50-pod 60 23,2 18,7 15,4 19,8 28,5 28,4 33,2 29,1 36,9
60-pod 70 26,0 18,8 – 22,5 24,5 – 26,2 24,1 –
70-pod 80 13,1 24,0 – 17,2 28,7 – 36,0 18,9 –
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pri dobu na slabših bonitetah. Delež zimastih 
hrastov je precejšen, razmere so nekoliko boljše 
pri dobu na boljših bonitetah. Z debelino se veča 
delež zimastih hrastov (ni prikazano), očitno se s 
starostjo (debelejše drevje je praviloma starejše) 
povečuje verjetnost, da nastanejo mrazne raz-
poke. Zimasti hrasti so pogostejši na osojnejših 
legah in v nižini (ravnina) kot na prisojnejših 
legah. tudi delež kolesivih hrastov ni zanemarljiv; 
ta napaka se najredkeje pojavi pri gradnu, sledi 
dob na slabših bonitetah, najpogosteje pa smo ta 
pojav zabeležili pri dobu na boljših bonitetah. to 
je razumljivo; tam, kjer je rast že zaradi rastiščnih 
razmer počasnejša, je manjša verjetnost kolesi-
vosti (kot posledice spremembe rastnih ritmov). 
Produktivnejša dobova rastišča so v nižini, zelo 
pogosto v agrarni krajini, kjer so pred desetletji 
izvajali melioracije, ki so spremenile razmere v 

podtalnici in s tem rastne razmere. tudi pojav 
trohnobe pri hrastu ni redek (preglednica 6). 
Kaže, da je graden temu manj podvržen, sledi dob 
na boljših bonitetah, najpogosteje pa se trohnoba 
pojavi pri dobu na slabših rastiščih. trohnoba 
je lahko posledica mehanskih poškodb dreves 
zaradi spravila, torej je odvisna od pogostosti 
oziroma intenzivnosti sečenj. Večja verjetnost 
pojava trohnobe je tudi pri večvrhatem, rogo-
vilastem drevju (dob na slabših bonitetah je 
pogosteje večvrhat). Ugotavljali smo tudi delež 
(zelo) krivih hrastov. Ker pa pojav ni pogost, 
navajamo le ugotovljene deleže po stratumih: 
pri dobu na slabših bonitetah je 5,8 % krivih, 
pri dobu na boljših bonitetah nismo ugotovili 
krivih dreves in pri gradnu 6,0 %. Dvojne 
beljave praktično nismo zabeležili. Za ponazo-
ritev dodajmo, da pojav zimavosti najpogosteje 

Preglednica 6: Delež dreves z določeno napako po stratumih v odstotkih (omejeno na drevje s prsnim premerom 
od 40 do 50 cm)

Napaka Dob - nižje Dob – višje Graden
Večvrhatost 44,9 36,4 36,5
Epikormski poganjki  8,6 13,6 12,4
Zimavost 22,2 20,5 18,2
Kolesivost 25,0 28,8  7,4
trohnoba 22,2 13,5 11,1

Slika 1: Vrednost drevesa na panju (v €/m3) glede na prsni premer po stratumih (izračunano za aktualen 
scenarij)
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povzroči od 15 do 180 € izgube na drevo s tem 
pojavom (Kadunc, 2009b). 

3.2  Vrednostne značilnosti in 
proizvodne dobe v hrastovih sestojih

3.2  Value characteristics and production 
periods in oak stands

Potek vrednostnega prirastka posameznih dreves 
hrasta prikazujemo v odvisnosti od prsnega pre-
mera (slika 1). V krivulji posameznega stratuma 
so upoštevana vsa dominantna drevesa. Najhitreje 
kulminirajo gradnova drevesa, sledi dob na boljših 
bonitetah, kulminacija doba s slabših bonitet pa 
do debeline 80 cm še ne nastane. 

Vrednostno priraščanje sestoja je odvisno od 
sortimentne sestave pa tudi volumenskega prira-
ščanja. Zato sestojni povprečni vrednostni prirastek 
kulminira prej kot pri posameznem drevesu. 

Glede na različne scenarije cen in stroškov se 
povprečni vrednostni prirastek spreminja zmerno, 
optimalne dolžine proizvodnih dob pa ostajajo 
praktično nespremenjene (preglednica 7). Za dob 
na boljših bonitetah smo ekstrapolirali podatke za 
20 let naprej. Najhitreje kulminirajo sestoji gradna, 
sledi dob na boljših bonitetah in nazadnje dob na 
slabših. Pri dobu na slabših bonitetah je razpon 
najmanjši (141 €/ha/leto), sledi graden (216 €/ha/
leto) in nato dob na boljših bonitetah (222 €/ha/
leto). Koeficient variacije vrednostnega prirastka 
pa je največji pri gradnu (26 %), sledi dob s slabših 
bonitet (16 %) in nazadnje dob boljših (12 %). 
Morda ni odveč opozoriti, da smo v analizo zajeli 
pomanjkljivo negovane sestoje. 

Zmanjšanje vrednostnega prirastka je posledica 
manjših volumenskih prirastkov in morebitne 
slabše sortimentne strukture starejših sestojev. 
če privzamemo, da se sortimentni sestav sestoja 
s starostjo ne poslabšuje, bi zmanjšanje volumen-
skega prirastka (ki pa je starostno pogojen) lahko 
kompenziral povečanje cen sortimentov furnirja 
in žagovcev 1 pri povečanem premeru hlodov. 
tako bi pri dobu na slabših bonitetah morali cene 
furnirja in žagovca 1 povečati (zaradi povečane 
debeline hlodov) v povprečju (furnir 1 in 2 ter 
žagovci 1) za vsaj 36 €/m3, pri dobu boljših bonitet 
za vsaj 45 €/m3 in pri gradnu za 40 €/m3. 

V naši raziskavi smo analizirali sestoje, ki niso 
bili deležni (ustrezne) nege pretežni del življenj-
skega obdobja ali celo celotno življenjsko obdobje. 
V Sloveniji tudi nimamo – zaenkrat – odraslih 
sestojev hrasta, ki so bili deležni nege večji del 
svojega razvoja. Kljub temu smo s pomočjo modela 
poskušali ugotoviti proizvodno dobo v sestojih, 
kjer bi se nega izvajala v skladu z izkušnjami doma 
in na Hrvaškem, kjer so znani po svojem uspešnem 
gospodarjenju s hrastovimi sestoji. Ker v primeru 
negovanih sestojev nastajajo stroški in prihodki 
pri gospodarjenju v daljšem časovnem razponu, 
smo uporabili tri realne obrestne mere (0 %, 2 % 
in 4 %). izkazalo se je, da so optimalne dolžine 
proizvodnih dob podobne dobam v neredčenih 
sestojih (primerjaj preglednici 7 in 8). Pri gradnu 
je v primeru nege nekoliko daljša, pri dobu na 
boljših bonitetah pa 10 let krajša. Zelo pa se poveča 
povprečni vrednostni prirastek gradna in doba 
na slabših bonitetah, kar verjetno v veliki meri 
izvira iz izjemno ugodnih modelnih sortimentnih 

Preglednica 7: Povprečni vrednostni prirastek sestoja (v €/ha/leto) v času njegove kulminacije po stratumih za 
različne scenarije

Scenarij
Starost sestoja ob kulminaciji Povprečni vrednostni prirastek sestoja (v €/

ha/leto) ob kulminaciji
Dob - nižje Dob - višje Graden Dob - nižje Dob - višje Graden

Aktualen 150 140 (ekstr.)  90 276,0 695,1 (ekstr.) 258,9
Drva - višje 150 140 (ekstr.)  90 290,0 688,4 (ekstr.) 292,1
Drva - nižje 150 140 (ekstr.)  100 261,9 695,8 (ekstr.) 229,8
Furnir - višje 150 140 (ekstr.) 100 316,6 884,4 (ekstr.) 272,3
Žagovci - višje 150 140 (ekstr.)  90 385,5 888,8 (ekstr.) 391,5
Hrvaški 150 140 (ekstr.) 100 244,6 666,6 (ekstr.) 201,2
Progresija (hrv.) 160 140 (ekstr.) 100 283,4 861,3 (ekstr.) 175,5
Manjši stroški 150 140 (ekstr.)  90 288,8 710,5 (ekstr.) 283,4
Večji stroški 150 140 (ekstr.) 100 263,1 673,6 (ekstr.) 235,5
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struktur. Pri visokih obrestnih merah (več kot 
2,5 do 3,0 %) postanejo donosi negativni, saj so 
v mladosti veliki vložki nege. 

Na podlagi proizvodnih dob in debelinskega 
priraščanja dominantnih dreves smo ugotovili 
ciljne premere po stratumih (preglednica 9). Pri 
dobu na slabših bonitetah je v zelo kakovostnih in 
vitalnih sestojih dopustno podaljšanje proizvodne 
dobe, tako da kakovosten del dreves (in ne vsa 
dominantna drevesa v povprečju), ki ima hkrati 
močne krošnje, ob dobrem priraščanju doseže 
celo 80 cm prsnega premera. 

3.3  Produkcijska sposobnost sestojev 
doba in gradna

3.3  Productivity of Pedunculate and 
Sessile oak stands

Na nekaterih analiziranih lokacijah (rastiščih) smo 
kot dodatni rezultat ugotovili tudi produkcijsko 

sposobnost hrastovih sestojev (preglednica 10). 
Dob nakazuje večji razpon kot graden, sicer pa 
znotraj rastiščnih enot niso velike razlike. 

4 rAZPrAVA
4 dIScUSSIoN

Z zornega kota metodologije se pojavlja nekaj 
vprašanj oziroma dilem. Ena je, kaj storiti s kri-
žanci med različnimi vrstami hrasta. Z vidika 
kakovosti in vrednostnega priraščanja jih lahko 
obravnavamo posebej, lahko pa jih priključimo 
eni izmed »starševskih« vrst. Posebno vrednotenje 
je vprašljivo, saj tudi trg tega ne pozna, zato smo 
se odločili za priključitev eni izmed vrst: bodisi 
gradnu bodisi dobu. Praviloma smo se odločili 
za tisto vrsto, ki jo za analizirano »hibridno« 
lokacijo priznava trg. Sicer pa delež analiziranih 
križancev ni bil tako velik (< 15 %). 

Preglednica 8: Povprečni vrednostni prirastek sestoja (v €/ha/leto) v času njegove kulminacije po stratumih za 
negovane sestoje po modelu (aktualen cenik)

Realna obrestna 
mera

Starost sestoja ob kulminaciji Povprečni vrednostni prirastek sestoja (v €/
ha/leto) ob kulminaciji

Dob - nižje Dob - višje Graden Dob - nižje Dob - višje Graden
0 % 150 130 130  527,9  770,5  553,4
2 % 150 130 110  407,5  714,3  339,2
4 % (80) (80) (80) –557,5 –150,8 –544,8

Preglednica 9: Ciljni premeri hrasta po stratumih

Kategorija Dob - nižje Dob - višje Graden
Sestoj (velja za dominantna drevesa; vladajoča) 60 cm 70 cm 45 cm
Kakovostno posamezno drevje 80-90 cm 70 cm 50-55 cm

Preglednica 10: Produkcijska sposobnost hrastovih sestojev na analiziranih rastiščnih enotah

Drevesna 
vrsta Rastiščna enota

SI100 Raven 
proizv. MAImaksMin-Maks Povp.

Graden

Castaneo sativae-Fagetum 27-31 30 2 7,0
Hedero-Fagetum 33 33 3 9,1
Hacquetio-Fagetum 31 31 2 7,4
Carici umbrosae-Quercetum petraeae 27-33 30 1 6,1

Dob

Lonicero caprifolii-Quercetum roboris 33-35 34 2-3 9,2
Pseudostellario-Quercetum 35-37 35 3 9,8
Piceo abietis-Quercetum roboris  
(Querco-Carpinetum s. lat.) 25-29 28 1 5,6

Asperulo odoratae-Carpinetum betuli 25-27 25 3 6,3
MAimaks = vrednost povprečnega volumenskega prirastka (brez skorje) v času kulminacije (m3ha-1leto-1). Vrednost 
je povzeta po Halaj s sod. (1987). 
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Naslednja metodološka »težava« je trg. Na 
njem se pogosto v večji ali manjši meri prilagaja 
standarde oziroma se od njih odstopa. V času rece-
sije oziroma manjšega povpraševanja se namesto 
spuščanja cen zaostrujejo merila pri uvrščanju 
debel v kakovostne razrede (ta »mehanizem« 
je sicer slovenska posebnost). Kot primer lahko 
navedemo, da se pri furnirski kakovosti pogosto 
zahteva srednji premer hloda brez skorje nad 50 
cm. V raziskavah je takšne nepravilnosti težko 
izvrednotiti; mi smo spreminjajoče se razmere 
na trgu poskušali simulirati z različnimi cenami 
sortimentov in stroški pridobivanja lesa. Posebnost 
slovenskega trga je, da se cene znotraj posame-
znih kakovostnih razredov praviloma ne višajo 
z debelino hlodov, v tujini je vsaj pri sortimentih 
višje kakovosti to običajno. 

Analizirano drevje oziroma sestoji kažejo na 
odsotnost ali vsaj pomanjkljivost ustrezne nege. to 
nakazujejo veliki deleži dreves s pojavom napak, 
asimetrične in pogosto premajhne krošnje ter 
neenakomerna razmestitev kakovostnih dreves. 
Zdaj odraščajoči sestoji imajo torej ob ustrezni negi 
velike možnosti preseči ugotovljeno kakovost v tej 
raziskavi. iz tega razloga in zaradi spreminjajočih 
se razmer na trgu bo za naslednje generacije (bolje 
negovanih) sestojev treba ponovno preveriti ozi-
roma proučiti vrednostne značilnosti ter določiti 
optimalne dolžine proizvodnih dob.

Ugotovljen sortimentni sestav pri dobu je slabši 
kot na Hrvaškem (štefančić, 1997), še večje pa so 
razlike – v korist sosedov – pri gradnu. tudi pri-
merjava s Slovaško kaže, da naši sestoji z gradnom 
dosegajo kvečjemu povprečne slovaške sestoje 
(Petráš in Nociar, 1991). tudi druge raziskave 
pri nas kažejo na relativno majhno kakovostno 
strukturo na naših najboljših dobovih rastiščih 
(Strel, 2002). Nemci ugotavljajo, da hrast že z 
manjšim deležem visokokakovostne hlodovine 
preseže donose smreke (Kramer, 1988). Pri nas 
kakovost zelo zmanjšujejo nizko ležeče slepice, 
pogost pojav zimavosti in kolesivosti ter ponekod 
pri debelem rogovilastem drevju tudi razpoke, 
nastale pri sečnji kot posledica rastnih nape-
tosti v deblu. Pojava dvojne beljave praktično 
nismo zaznali, tudi podjetja, ki pri nas trgujejo s 
pomembnejšimi količinami hrastovine, ne zaznajo 
težav z dvojno beljavo. Pri dobu na Hrvaškem 

pa omenjeni pojav ni zanemarljiv (Govorčin in 
Sinković, 2000). 

Ugotovljene optimalne dolžine proizvodnih dob 
so krajše od običajnih v Nemčiji (glej npr. Kramer, 
1988). Na Hrvaškem je za dob predvidena obho-
dnja 140 let (Klepac in Fabijanić, 1996), v Franciji 
znaša proizvodna doba hrastovih sestojev od 150 
do 200 let (Bastien, 1997, cit. po Berchoux, 2010). 
treba pa je opozoriti, da nas v obnovo hrastovih 
sestojev pogosto predčasno oziroma nenačrtovano 
prisili sušenje oziroma propadanje dreves. če 
propadajočih hrastov ne nameravamo prepustiti 
razgradnji (za habitate, na primer), potem je treba 
propadajoče drevje čim prej posekati in spraviti, 
saj se njegova kakovost hitro manjša (Block s sod., 
1997). V sestojih, kjer se hrast začenja sušiti, sklep 
postaja vrzelast ne glede, ali propadajoče in suho 
drevje odstranjujemo ali ne. V takšnih sestojih se 
na preostalih odraslih hrastih poveča osvetlitev 
debla in odženejo epikormski poganjki. tako se 
kakovost debel zelo zmanjša. in smo pred dilemo: 
ali sestoj obnoviti ali naj še akumulira. Podobna 
situacija se pripeti v mešanih sestojih doba in 
poljskega jesena. Jesen mnogo hitreje (vredno-
stno) dozori in smo pred dilemo, ali naj jesen 
posekamo in pretrgamo sklep ali ne. Verjetno je za 
konkretne primere smiselno napraviti kalkulacije 
različnih možnosti (neposeganje, zmerno, močno, 
pomladitev). Zmanjševanje težav z epikormskimi 
poganjki je mogoče tudi s pomočjo polnilne plasti 
(beli gaber, maklen ...), kjer se ta pojavlja. Žal je 
pogosto prešibko prisotna. 

Morda je smiselno primerjati še hraste z 
bukvijo, ki je vrsta listavca z največjim aktualnim 
deležem v lesni zalogi slovenskih gozdov in še 
večjim potencialnim deležem. Povprečni vredno-
stni prirastek bukovih sestojev je znatno manjši 
od dobovega na boljših bonitetah in praviloma 
tudi manjši od dobovega na slabših bonitetah ter 
podoben gradnovemu (Kadunc, 2008).

Opozoriti velja tudi na učinke pospešene rasti 
oziroma povečane produkcijske sposobnosti 
gozdnih rastišč na kakovost lesa. Nepveu (1999) 
je za les gradna predvidel večje gostote lesa, večje 
skrčke in raztege, verjetno boljšo dimenzijsko 
stabilnost, večji delež beljave, manjšo vsebnost 
in debelino večrednih trakov, manjšo zavitost in 
boljšo barvo. 
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Na koncu se nam zdi pomembno poudariti še 
pomen obrestnih mer pri gospodarjenju s hrasto-
vimi sestoji. V sestojih, ki so bili v mladosti deležni 
nege ali so celo nastali s sajenjem, ima obrestna 
mera izredno velik vpliv pri vrednotenju dono-
snosti. Pri 2,5 do 3,0 % realnih obrestnih merah 
postanejo donosi negativni. Določanje obrestnih 
mer v gozdarstvu je eno težjih vprašanj, razprave so 
pogosto čustveno obarvane. če pa gospodarjenje 
z gozdovi jemljemo kot obliko investicije, dileme 
ni. Pri vsaki investiciji med drugim – kolikor je 
mogoče – načrtujemo tudi donosnost. Marsikje 
od gozdov pričakujejo donosnost primerljivo z 
dolgoročnimi vrednostnimi papirji. 

Ob upoštevanju (morebitnih) stroškov varstva 
mladih sestojev pred divjadjo oziroma vrednostnih 
izgub zaradi poškodb s strani rastlinojede divjadi 
bi bili donosi gozdov – ob upoštevanju obrestnih 
mer – občutno manjši. 

5  ZAKljUČKI 
5  coNclUSIoNS

Na podlagi raziskave podajamo naslednje 
zaključke:
– vrednost hrastovih dreves in sestojev je 

velika,
– razlike med drevesi znotraj iste lokacije, med 

lokacijami in rastiščnimi bonitetami so pogosto 
velike,

– produkcijska sposobnost rastišč zelo vpliva na 
vrednost in vrednostni potencial sestojev,

– nega hrastovih sestojev verjetno znatno izboljša 
kakovostno strukturo,

– hrastovi sestoji so praviloma donosnejši od 
bukovih,

– različni scenariji cen sortimentov in stroškov 
pridobivanja lesa malo vplivajo na optimalne 
dolžine proizvodnih dob,

– podaljševanje proizvodnih dob prek lesnopro-
izvodnega optimuma prinaša največ izgub pri 
dobu na boljših bonitetah, sledijo gradnovi 
sestoji in nato dob na slabših: že podaljšanje 
za 20 let prinaša precejšnje izgube,

– hrastovi sestoji oziroma hrastova rastišča –  
razen slabo produktivnih – so velik vrednostni 
potencial in s tem velika odgovornost,

– pri hrastih vitalnost sestojev pogosto pogojuje 
ukrepanje in odločitve.

iz tega sledijo naslednje usmeritve:
– odkazilo mora biti premišljeno, izbranci morajo 

biti vitalni z vsaj solidnimi krošnjami, nujna 
je nega odraščajočih sestojev,

– nega mladovij mora biti skrbno premišljena in 
odmerjena, saj je velika finančna obremenitev 
lastnikov,

– na legah z večjo verjetnostjo pojava zimavosti 
je treba zmanjšati pričakovanja, pri izbiri ima 
prednost drevje z manjšo napako,

– hrastove sestoje je treba pri načrtovanju diferen-
cirati glede na vrednostni potencial (boniteta, 
negovanost); v zelo kakovostnih in vitalnih 
sestojih se proizvodne dobe lahko podaljšajo, 
v slabo vitalnih sestojih je treba upoštevati 
predčasne obnove,

– propadajoče, slabo vitalne sestoje je smiselno 
predčasno pomladiti (ali pa morda nameniti 
kot ekocelico, če sestoj ni kakovosten ali je 
zelo slabo dostopen), propadajoče drevje je 
treba čim hitreje posekati in spraviti, razen če 
ni namenjeno habitatom,

– v kakovostnih sestojih z velikimi deležem viso-
kokakovostne hlodovine je treba prociklično 
gospodariti, potrebne so večje sečnje v času 
konjunkture in obratno,

– pri večjih količinah posekane kakovostne 
hrastovine je vreden razmislek o organizaciji 
dražb ali sodelovanju na njih,

– kjer imajo nelesne funkcije velik pomen, je 
treba tudi po ekonomskih merilih presojati, 
katere sestoje gospodariti manj intenzivno.

6  PoVZeteK
6  SUmmAry

this paper analyses the quality, value characteri-
stics and productivity of Pedunculate and Sessile 
oak stands in Slovenia. For the purpose of the 
study 931 oak trees were analyzed; 538 Pedun-
culate oaks and 393 Sessile oaks. the sample was 
divided into following three strata: Pedunculate 
oaks on more productive sites, Pedunculates oaks 
on less productive sites and Sessile oaks. For each 
analyzed tree its assortment structure was deter-
mined and all visible defects were noted. On the 
basis of timber prices and assortment structure 
the value of trees was calculated. Different timber 
prices scenarios (actual, more expensive fuel-
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Med prvimi je v okviru Evrop-
skega programa za ohranjanje 
gozdnih genskih virov (EUFOR-
GEN) začela z aktivnostmi Mreža 
za črni topol (Populus nigra L.). 
Prvi sestanek je bil že oktobra leta 
1994 v Turčiji, hkrati s sestankom 
izvršnega odbora Mednarodne ko-
misije za topole. Sestanka so se 
udeležili predstavniki dvanajstih 
držav. V nekaterih državah je bila 
tradicija ohranjanja genskih virov 
avtohtonega črnega topola takrat 
stara že dve desetletji, v drugih pa 
v nastajanju. Pri kartiranju naravnih 
populacij so pogosto sodelovali 
nestrokovnjaki, zaradi vnosa hibri-
dov topolov in naravnega medvr-
stnega križanja avtohtonih vrst, je 
bila v okviru ohranjanja genskih vi-
rov takoj izpostavljena potreba po: 
i) pripravi standardiziranih opisnih 
listov za sestoje črnega topola; ii) 
pripravi opisnih listov za identifika-
cijo vrste na osnovi oblike drevesa 
v naravi, poganjkov in brstov, listov 
z različnih tipov vej in obliki skorje; 
iii) pripravi deskriptorjev za vrsto po 
vzoru formularjev UPOV (medna-
rodne Zveze za zaščito novih sort 
rastlin) in FAO; iv) pripravi zbirke 
referenčnih klonov za karakteriza-
cijo črnega topola; v) vzpostavitvi 
evropske baze zbirk topolovih klo-
nov ex situ; vi) sintezi postopkov 
ohranjanja genskih virov črnega to-
pola in situ; vii) pregledu literature o 
črnem topolu; viii) študiju genetske 
pestrosti črnega topola; ix) navo-
dilih za vzdrževanje in razmnože-
vanje zbirk ex situ in drugih metod 
za ohranjanje genskih virov ex situ; 
x) razvoju skupnih raziskovalnih 
prioritet in projektov; ter xi) karti-

ranju genskih virov črnega topola. 
Sodelujoči v tej mreži so bili izje-
mno uspešni, do četrtega srečanja 
leta 1997 so izdali opisne liste za 
identifikacijo odraslega in mladega 
drevja črnega topola, listo deskrip-
torjev, osnovni pregled metod in 
aktivnosti in situ, zasnovali zbirko 
klonov ter bazo podatkov, začeli s 
popularizacijo pomena ohranjanja 
genskih virov črnega topola ter pri-
pravili skupen EU/FAIR projekt EU-
ROPOP za razvoj strategij za ohra-
njanje in obnovo črnega topola in 
obrečnih ekosistemov. Projekt je 
temeljil na osnovi meritev genetske 
pestrosti v naravnih populacijah, 
opisu genetske pestrosti v zbirkah 
ex situ, študiju osnovnih značilnosti 
dinamike sestojev in situ za potre-
be gospodarjenja, razvoja strategij 
za ponovni vnos črnega topola in 
ohranjanja populacij z veliko ge-
netsko pestrostjo za zagotavlja-
nje prilagoditvenega potenciala na 
spremembe v okolju ter za potre-
be žlahtnjenja. Ob uspešnem sku-
pinskem razvoju strategij so tedaj 
razširili delovanje mreže tudi na 
beli topol. Na šestem srečanju so 
že predstavili rezultate raziskav čr-
nega in belega topola ter naravnih 
križancev v sekciji Leuce (P. alba, P. 
tremula, P. x canescens). Postopno 
so se v mrežo vključile tudi druge 
evropske države. Predstavnik Slo-
venije, dr. Gregor Božič, je aktivno 
sodeloval na petem srečanju leta 
1999 v Kijevu in na sedmem leta 
2001 v Osijeku, medtem ko na 
ostalih srečanjih zaradi sistema fi-
nanciranja programa EUFORGEN 
aktivna udeležba ni bila možna. 
Leta 2001 je Mednarodni inštitut za 

rastlinske genske vire v Rimu (IP-
GRI, katerega uradno ime je danes 
Bioversity International), kjer je se-
dež regionalnih/kontinentalnih pro-
gramov ohranjanja rastlinskih gen-
skih virov, objavil obsežno poročilo 
s tehničnimi navodili z naslovom 
Ohranjanje genskih virov in situ vr-
ste Populus nigra L. V okviru sku-
pnih raziskovalnih projektov so bile 
razvite biokemijske in molekularne 
metode za raziskave genetske pe-
strosti in za sledenje introgresije hi-
bridov v avtohtone populacije ter 
razporejanja in pretoka genov v na-
ravnih populacijah črnega topola. 
Vzpostavljeni sta bili zbirki črnega 
in belega topola ex situ ter zbirke 
podatkov. Le-te za črni topol vodijo 
v Italiji, za beli topol pa v Španiji .

Materiali, aktivnosti in pristopi, 
razviti v okviru Mreže za črni topol, 
so predstavljali tudi izhodišča in vo-
dila za delo ostalih mrež EUFOR-
GEN, vključno s pripravo pregledov 
stanja, strategij in akcijskih planov 
za ohranjanje genskih virov, razvoj 
raziskovalnih metod in skupnih baz 
podatkov. Ob zmanjšanju števila 
na vrste vezanih mrež EUFORGEN 
leta 2004 se je Mreža za črni to-
pol združila z Mrežo za plemenite 
listavce v novo Mrežo za razpršeno 
rastoče listavce. Leta 2005 sta bili 
na skupnem srečanju predstavljeni 
zbirki klonov črnega in belega to-
pola ter pripravljeni akcijski načrti 
za posamezne predstavnike vrst.

Hojka Kraigher, nac. koord. EU-
FORGEN

EUFORGEN Mreža za črni topol
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Vanden Broeck, A., Božič, G.: Črni topol.
Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragoceni genski fond črnega topola in njegovo varo-
vanje z ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske 
raznolikosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku so temelj, ki ga je treba dopolniti in 
še naprej razvijati ob upoštevanju lokalnih, nacionalnih ali regionalnih razmer. Navodila temeljijo na raz-
položljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov. Slovenski 
dodatek vsebuje prikaz stanja in problematike ohranjanja avtohtonega črnega topola v Sloveniji. Opo-
zarja na pomembnost ohranjanja in obnove poplavnih gozdnih ekosistemov.
Ključne besede: črni topol, genski viri, gozdni reprodukcijski material, Slovenija

Abstract:
Vanden Broeck, A., Božič, G.: European black poplar.
These technical guidelines are intended to assist those who cherish the valuable European black 
poplar genepool and its inheritance, through conserving valuable seed sources or use in practical 
forestry. The focus is on conserving the genetic diversity of the species at the European scale. The 
recommendations provided in this module should be regarded as a common agreed basis to be com-
plemented and further developed in local, national or regional conditions. The Guidelines are based on 
available knowledge of the species and on widely accepted methods for the conservation of forest ge-
netic resources. The Slovenian annex provides insight into problems and current status of conservation 
of the indigenous European black poplar in Slovenia, and emphasizes the importance of conservation 
and restoration of floodplain forest ecosystemes.
Key words: European black poplar, genepool, forest reproductive material, Slovenia
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Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragocen genski fond črnega topola in njegovo varo-
vanje z ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske 
raznolikosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku so temelj, ki ga je treba dopolniti in 
razvijati še naprej, upoštevajoč lokalne, nacionalne ali regionalne razmere. Navodila temeljijo na razpo-
ložljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov.

Populus nigra
Črni topol

An Vanden Broeck
Institute for Forestry and Game Management, Geraardsbergen, 
Belgium

Črni topol, Populus nigra L. 
(družina Salicaceae), je tipična 

vrsta aluvialnih gozdov šte-
vilnih rek v Evropi in Sibi-
riji. Zaradi sonceljubnosti 

ponavadi kolonizira odprta 
območja na aluvialnih tleh s 

pomočjo semena, potaknjen-
cev ali odlomkov korenin. Za 
črni topol je značilna velika pe-
strost populacijskih tipov – od 
osamljenih dreves do obsežnih 
čistih ali mešanih sestojev. Po-
samezna drevesa lahko dose-
žejo starost več kot 400 let.

Drevesa črnega topola so ali 
ženska ali moška, saj je topol 
dvodomna rastlina. Reproduk-
tivno starost dosežejo pri 10 
do 15 letih. Ženska in moška 
drevesa tvorijo cvetove, zdru-
žene v viseče mačice. V zmer-
nem podnebju Evrope cvetijo v 
zgodnji pomladi (marec–april) 
približno 1 do 3 tedne pred 
olistanjem, med vrhuncem po-
plavljanja rek. Kot mnoge dru-

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov

Biologija in ekologija
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Areal črnega topola se raz-
teza preko celotne Evrope, naj-
demo ga tudi v severni Afriki in 
osrednji ter zahodni Aziji. Raz-
širjen je od Sredozemlja na jugu 
do zemljepisne širine približno 
64° na severu in od britanskega 
otočja na zahodu do Kazahsta-
na in Kitajske na vzhodu. Areal 
vključuje tudi Kavkaz in velik del 
Bližnjega vzhoda.

Populus nigra Populus nigra PoČrni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nig

Črni topol je pomembno 
socialno in ekonomsko drevo. 
Uporabljamo ga predvsem kot 
izhodiščni material pri žlahtnje-
nju; 63 % topolovih kultivarjev 
izhaja iz njega ali kot iz čiste 
vrste ali iz medvrstnih hibridov. 
Križanje črnega topola s P. del-
toides in drugimi eksotičnimi vr-
stami iz rodu Populus omogoča 
prilagajanje na različne talne in 
podnebne razmere, vpliva na 
sposobnost koreninjenja, omo-
goča visoko odpornost proti to-
polovemu bakterijskemu raku, 
ki ga povzroča Xanthomonas 
populi, zadovoljivo odpornost 
proti glivi Marssonina brunnea 
in virusu mozaika topola. Črni 
topol ima ekonomsko vrednost 
tudi kot čista vrsta. V vzhodni 
Evropi je v veliki meri posajen 
za domačo uporabo. Kot čisto 
vrsto ga zaradi njegove pla-
stičnosti uporabljamo tudi za 
varovanje tal in pogozdovanje 
v onesnaženih industrijskih co-
nah.

Črni topol kaže svoj eko-
loški pomen kot indikatorska 
vrsta obrečnih gozdov. Skupaj 
z drugimi člani vrbovk in sivo 
jelšo dominira v zgodnji fazi 
sukcesije poplavnih gozdov v 
zmernem podnebju. Poplavni 

gozdovi so med najbolj razno-
likimi v Evropi. Pomembnost 
topolov kot centrov biotske 
raznolikosti pa je bila prizna-

Razširjenost Pomen in rabage pionirske vrste je črni topol 
vetrocvetka, razmnožuje pa se 
tudi vegetativno in hitro raste. 
Vodne razmere vplivajo na vse 
stopnje življenjskega cikla čr-
nega topola; od njih je odvisna 
tudi njegova obnova. Raztros 
semena poteka s pomočjo ve-
tra in vode. Seme ostane kalivo 
le kratek čas. Za kalitev potre-
buje zelo specifične talne in vo-
dne razmere. Tvorba velike ko-
ličine letečega semena sovpada 
s časom po poplavah, ko so za 
kolonizacijo na voljo sveži, vla-
žni, a dobro odcedni sedimenti. 
Pomladitev je uspešna v letih, 
ko ostane vlaga dovolj visoka 
za rast korenin s hitrostjo umi-
kanja nivoja podtalnice v glo-
bino. Hkrati pa vlaga ne sme 
biti tako visoka, da bi v tleh pri-
manjkovalo kisika. Zato je lah-
ko regeneracija odsotna več let 
zapored; v naravnih sestojih pa 
se prek starostne strukture zelo 
odraža zgodovina poplavljanja. 
V starih sestojih je regeneracija 
ponavadi slaba. Obrečni goz-
dovi se namreč naravno razvija-
jo v smeri listnatih gozdov.
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Črni topol je ena izmed naj-
bolj ogroženih drevesnih vrst v 
Evropi. Njegove genetske vire 
ogrožajo tri nevarnosti. Prva je 
spreminjanje obrečnih ekosi-
stemov zaradi človekovih ak-
tivnosti na vsem arealu razšir-
jenosti. Z vodogradbeništvom 
sta kmetijstvo in urbanizacija na 
poplavnih ravnicah pregnala pr-
votne sestoje topola. Dodatno 
je regulacija poplav spremenila 
sposobnost regeneracije črne-
ga topola in tako dala prednost 
sukcesiji topolovih gozdov v li-
stnate gozdove. Čeprav je lo-
kalno regeneracija črnega to-
pola lahko zelo uspešna, so v 
Evropi območja, kjer se je šte-
vilo populacij zelo zmanjšalo ali 
pa je topol popolnoma izginil.
Drugo grožnjo pomeni preveliko 
izkoriščanje avtohtonega črne-

ga topola in saje-
nje hitrorastočih 

hibridov na nje-

Populus nigra Populus nigra PoČrni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nigra Črni topol Populus nig

Večina genetske variabilnosti 
črnega topola je znotraj sestojev 
ali rečnih sistemov, le majhen de-
lež variabilnosti najdemo med se-
stoji ali rekami. Opraševanje zno-
traj populacije ni naključno. Pred-
nostno oprašuje ženska drevesa 

le omejeno število moških dre-
ves. Pretok genov ob 
rekah poteka v dveh 
smereh, kar pomeni, 
da je glavni dejavnik 
prenosa peloda in se-

mena veter.
Introgresija (op. pretok genov 

med genetsko različnimi popula-
cijami / vrstami) med P. nigra in P. 
deltoides je bila opažena na sto-
pnji sadik. Kljub temu so starejši 
križanci, ki so posledica introgre-
sije, redki. To nakazuje na proti-
selekcijo na stopnji sadik, čeprav 
so potrebne nadaljnje raziskave. 
Predhodni rezultati kažejo, da je 
velika razlika v stopnji introgre-
sije v odvisnosti od prisotnosti 
moških dreves črnega topola, 
ki tekmujejo med seboj. Intro-
gresijo pogosteje opazimo pri 

potomcih osamljenih ženskih 
dreves, ki so obkrožena z mo-
škimi drevesi hibridnih topolov ob 
hkratni odsotnosti moških dreves 
črnega topola. Moški kultivar P. 
nigra var 'italica' (op. jagned) se 
lahko križa z lokalnimi drevesi. 
Kljub temu lahko nesinhroniziran 
čas cvetenja v določenih primerih 
zmanjša to grožnjo (Belgija, VB).

Nevarnosti za
genetsko raznolikost

Genetsko poznavanje
vrste

na šele pred nedavnim. Topoli 
so gostitelji mnogih ogroženih 
in pogostih insektov in živali, ki 
so povezani ali odvisni od njih. 
Trenutno je veliko zanimanje za 
obnovo obrečnih gozdov kot 
regulatorjev poplav in kot kori-
dorjev, ki povezujejo večje goz-
dove. Zato je zelo pomembno 
spremljanje in ohranjanje gen-
skih virov črnega topola 
v takih dinamičnih 
ekosistemih.

topol_12str.indd   5 21/05/2010   13:56:49
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Glavni cilj varovanja genskih 
virov je ohranjanje sposobnosti 
prilagajanja vrste in populacij. 
Statično varstvo ex situ se po-
gosto uporablja za kratkotrajno 
varstvo z namenom ohranjanja 
genotipov v zbirkah ex situ in 
genskih bankah. Če pa je cilj 
varstva varstvo genov na dol-
gi rok in maksimiranje prilago-

ditvenega potenciala vrste, 
je bolj zaželeno dinamič-
no varstvo in situ. Lahko 
ga dosežemo z varstvom 
naravnih sestojev in situ 
(vključno z obnovo se-
stojev), dolgotrajnimi 
programi žlahtnjenja ali 
obema. Uspešno var-
stvo topola v Evropi in 
situ je predvsem odvi-
sno od lokacije in var-
stva naravnih habitatov.

Enote varstva gen-
skih virov naj bi bile po-
razdeljene po vsem are-
alu vrste. Če je mogoče, 

naj bi vsebovale več kot 
eno lokacijo na rečni sistem. 

Priporočljiva je predhodna oce-
na genetske variabilnosti odra-
slih dreves v potencialno pri-
mernih populacijah z namenom 
ohranjanja visoke stopnje varia-
bilnosti in malo klonov. Poseb-
na pozornost naj velja ravnanju, 
ki vpliva na cvetenje in pomla-

Navodila za ohranjanje in
rabo genskih virov

govo mesto.
Tretja potencialna grožnja črne-
mu topolu je introgresija s strani 
kultiviranih klonov in drugih vrst 
topolov. Široko se uporablja le 
malo klonov, ki prispevajo velik 
delež peloda in semena. Poleg 
eksotičnih hibridov so grožnja 
tudi čiste varietete črnega to-

pola, 

ko t 
je jagned, ki 
je razširjen po vsej 
Evropi.

jevanje, ki vplivata na efektivno 
velikost populacije. Potrebna je 
tudi optimizacija možnosti za 
nastavek cvetnih zasnov, kali-
tev in preživetje mladja. 

Pri obnovljenih populacijah 
lahko introgresijo omejimo z 
blažilno cono okoli populacije, 
sestavljeno iz lokalnih moških 
dreves. Priporočljivo je aktivno 
gospodarjenje in ocenjevanje 
obnovljene populacije. Goz-
dnogojitveni ukrepi naj obsega-
jo zamenjavo osebkov, ki sla-
bo cvetijo, korektivno redčenje, 
vnos novega materiala iz gen-
skih bank in shranjevanje v njih 
ter odstranjevanje neprimernih 
posameznikov z namenom pre-
prečevanja introgresije in slabe 
prilagojenosti.
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Razširjenost črnega topola
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Ohranjanje genskih virov 
črnega topola v Sloveniji

Rod Populus zajema več 
kot 100 vrst topolov in izje-
mno veliko število njihovih kri-
žancev ter registriranih klonov. 
Razdeljen je na pet sekcij in 
sicer: 1) Turanga, 2) Leuce s 
podsekcijo: a) Albidae – beli 
topoli in b) Trepidae – trepet-
ljike, 3) Aigeiros – črni topoli, 
4) Tachamahaca – balzamski 
topoli in 5). Leucoides. V Slo-
veniji so avtohtono prisotne tri 
vrste topolov in sicer: črni to-
pol (Populus nigra L.), beli to-
pol (Populus alba L.) in trepet-
lika (Populus tremula L.).

Z biološko - ekološkega 
pogleda je črni topol nena-
domestljiva drevesna vrsta, ki 
lahko gradi nižinske obvodne 
loge, ki jih občasno poplavlja-
jo visoke vode. Zaradi svetlo-
boljubnega značaja, močne 
regeneracijske sposobnosti 
razmnoževanja s semenom, 
rastlinskimi deli, odganjanja 
iz korenin in panjev ter hitre 
rasti lahko uspešno naseljuje 
tudi razgaljene površine alu-
vialnih zemljišč in blagodejno 
vpliva na vodne razmere pri 
uravnavanju vodnega odtoka. 
Prvotni topolovi in vrbovi logi 
so se večinoma ohranili le še 
na manjših lokacijah na aluvi-
alnih tleh ob rekah in njihovih 

Črni topol

Slovenija
Populus nigra

Gregor Božič
Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov 

pritokih. Obseg teh rastišč je 
bil leta 1959 ocenjen na ca. 
1300 ha. Vendar se je njihova 
površina v zadnjih desetletjih 
nenehno zmanjševala. Na vla-
žnih zemljiščih obvodnih eko-
sistemov so v letih intenzivne 
pridelave topolovine osnavlja-
li številne nasade topolovih 
klonov z izbranimi, večinoma 
različnimi eurameriškimi kloni 
in pri pripravi zemljišča odstra-
njevali tudi avtohtone dreve-
sne vrstečrni topol, beli topol 
in vrbe. 

Črni topol uspeva na ob-
vodnih rastiščih z različnimi 
talnimi razmerami. Kot pionir-
ska vrsta se pojavlja na mla-
dih, pogosto poplavljenih reč-
nih nanosih in na plitvih, ne-
razvitih, občasno poplavljenih 
obrečnih tleh (slike 1, 2 in 3). 
Odrasla drevesa črnega to-

pola pa večinoma rastejo na 
obrečnih tleh (fluvisolih), ki so 
le malokdaj poplavljeni ali pa 
(npr. zaradi hidromelioracij) 
niso več v območju poplav, 
imajo pa zaradi ilovnate do 
mivkaste teksture za topole 
dovolj ugodne vlažnostne raz-
mere.

Čeprav je velik del obrečnih 
in poplavnih gozdov zakonsko 
zavarovan, so poplavni goz-
dni ekosistemi, v katerih ima 
pomemben delež avtohtoni 
črni topol, dandanes ohranje-
ni le še kot fragmenti, ki so 
večinoma tudi ogroženi. Črni 
topol je v ostankih nekdanjih 
večjih poplavnih gozdov pri-
soten le še v manjšem številu. 
Z regulacijami rek in onesna-
ženostjo vodotokov, gradnjo 
akumulacijskih jezov, hidroe-
lektrarn, prometne in turistič-
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Slika 2: Naravno pomlajevanje črnega topola na rečnih nanosih Idrijce

(Foto: G. Božič).

Slika 1: Neokrnjeni obrečni habitati so dom domačega črnega topola in vrb 

(Foto: G. Božič).
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ne infrastrukture, urbanizaci-
jo, kemizacijo v poljedelstvu, 
krčenjem gozdov za potrebe 
kmetijstva, sečnjo vitalnih dre-
ves za potrebe pridobivanja 
lesa, intenzivnega objedanja 
živali in naseljevanja invazivnih 
rastlinskih vrst namreč še na-
prej prihaja do zmanjševanja, 
spreminjanja in propadanja 

naravnih obvodnih logov. Nek-
danji obsežni ostanki poplav-
nih gozdov ob večjih sloven-
skih rekah v nižinskem svetu 
so danes v mnogih primerih že 
osušeni ali pa zasuti in nepre-
poznavni. Zaradi vnosa tujega 
materiala (hitrorastočih topolo-
vih klonov) na njegova narav-
na rastišča v preteklosti, priha-

ja tudi do možnosti nastanka 
spontanih križancev med vne-
senimi in avtohtonimi vrsta-
mi črnega topola in s tem do 
zmanjševanja genetskega po-
tenciala avtohtonih populacij, 
ki je pogoj za njihovo prilago-
ditveno sposobnost na spre-
membe življenjskega okolja, 
razmnoževanje in preživetje v 
celoti. Spremenjene hidrloške 
lastnosti vodotokov, ki vpliva-
jo na pogoje prodonosnosti in 
procese njegovega samodej-
nega oblikovanja ter omoče-
nosti tal, neposredno ogrožajo 
tudi naravno pomlajevanje.

Črni topol v Sloveniji uvr-
ščamo med ranljive dreve-
sne vrste poplavnih gozdnih 
ekosistemov, ker kljub si-
cer široki ekološki amplitudi 
in sorazmerni odpornosti na 
onesnažen zrak, lahko posta-
ne ogrožen v vseh obdobjih 
življenjskega razvoja zaradi 
sprememb v preskrbljenosti s 
talno vodo.

Rezultati populacijsko ge-
netskih raziskav z uporabo 
genskih označevalcev naka-
zujejo veliko genetsko variabil-
nost znotraj populacij črnega 
topola v Sloveniji in s tem na 
obstoj strateške genske rezer-
ve črnega topola na tem delu 
njegove naravne razširjenosti v 
Evropi, ki jo je potrebno dina-
mično ohranjati in zavarovati. 
Za ohranitev vitalnosti popu-
lacij je potrebno poleg pozna-
vanja lokalnih značilnosti po-
pulacij in hidroloških lastnosti 
območja razviti in vzpostaviti 
ekosistemski pristop v do-
govoru z uporabniki prostora 
(slika 1). Ohranjanje avtohtone 
vegetacije poplavnih gozdov 
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je namreč specifično in v Slo-
veniji odstopa od gospodar-
jenja z gozdovi gospodarsko 
pomembnih drevesnih vrst 
(npr. smreka, bukev) z uspe-
šnim naravnim pomlajevanjem 
in zahteva večplastno pove-
zovanje ob upoštevanju vseh 
funkcij, ki jih imajo gozdovi v 
tem območju. Pri načrtovanju 
različnih posegov se zahteva 
posebna skrb. Poplavne loge 
moramo varovati in jih ohrani-
ti pred številnimi nepotrebnimi 
in celo barbarskimi človekovi-
mi vplivi (npr. divja in legalna 
odlagališča odpadkov, zasipa-
vanje mrtvic, vožnja z motor-
ji). Tudi s prekomerni odvzemi 
rečnih naplavin so ogrože-
ni naravni ekološki procesi v 
poplavnem gozdu. V rečnem 
prostoru se zmanjšuje spo-
sobnost zadrževanja vode, 
uničuje se struktura in pove-
zava med rečnimi in obrečni-
mi habitati. Vsa navedena dej-
stva pomenijo velik negativni 
vpliv na ohranjanje ogroženih 

Slika 3: Naravno pomlajevanje črnega topola na rečnih nanosih Mure pri

Melincih (Foto: G. Božič).

in pogosto tudi fragmentiranih 
ostankov nižinskih poplavnih 
logov.

Drevesna vrsta črni topol 
je obravnavana kot pokazatelj 
ohranjenosti poplavnih goz-
dnih ekosistemov. Njeno po-
stopno izginjanje v ekosiste-
mih neposredno pomeni pred-
vsem resno opozorilo širši jav-
nosti na nevarno ogroženost 
življenskega prostora redkih 
rastlin, habitatov številnih ptic, 
gliv in drugih živih bitij, ki lahko 
preživijo le v specifičnih pogo-
jih okolja rečnih rokavov, mr-
tvic in poplavnih gozdov. Opo-
zarja tudi na izginjanje biotske 
pestrosti in genskega sklada 
avtohtonih populacij, ki so re-
zultat dolgotrajne naravne se-
lekcije in naravnega razvoja, 
s tem pa tudi dolgotrajnega 
prilagajanja danemu okolju. 
Dinamično varstvo biotske pe-
strosti v poplavnih gozdovih je 
skrb za ohranjanje vrst in skrb 
za ohranjanje mehanizmov 
delovanja narave.

Gozdarska naravovarstve-
na prizadevanja za ohranja-
nje črnega topola je potrebno 
usmeriti v ohranjanje in ob-
novo (revitalizacijo) poplavnih 
gozdov, v osnovanje in do-
polnjevanje mreže gozdnih 
genskih rezervatov in drugih 
površin s pomembno biotsko 
pestrostjo in situ, varovanju 
posameznih izjemnih dreves, 
kakor tudi v ohranjanje poseb-
no ogroženih drevesnih popu-
lacij in vrst z osnovanjem t.i. 
ohranitvenih živih arhivov ex 
situ in na druge načine. State-
gija ohranjanja črnega topola 
zajema štiri operativne cilje: i) 
zagotovitev optimalne možne 
količine naravne obnove in 
mladja; ii) preprečitev izgube 
genetske pestrosti in evolucij-
ske prilagoditvene sposobno-
sti posameznih populacij za 
obstoj v bodočih generacijah; 
iii) identifikacijo in ohranitev 
lokalnih ter regionalnih genet-
skih skladov črnega topola; 
iv) vzpostavitev interdiscipli-
narnega pristopa in medsek-
torskega sodelovanja pri odlo-
čanju o ciljih in izvajanju ciljev 
celovitega upravljana z reka-
mi (upravljanje z transportom 
plavin in dinamiko pretokov za 
tvorjenje prodišč). Pomembno 
je predpisati gozdno gojitvene 
ukrepe s sadnjo in pospeše-
vanjem avtohtonega črnega 
topola na njegovih naravnih 
rastiščih, ki so bila v preteklo-
sti spremenjena v intenzivne 
nasade topolovih križancev v 
rečnih koridorjih. Pomembno 
je tudi prisluhniti mnenju lokal-
nih lastnikov gozdov, ki so lah-
ko dober vir informacij o tradi-
cionalni rabi gozdov.
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wood, cheaper fuelwood, more expensive veneer 
quality, more expensive sawlogs and progressive 
timber prices with regard to log diameter) and 
different harvesting costs (actual, lower, higher) 
were applied. 

As regards assortment structure, Pedunculate 
oaks on more productive sites showed most favor-
able picture, while Sessile oaks a less favorable one. 
the majority of stem or wood defects occurred quite 
often. the percentage of forked trees was high for 
all three strata; Pedunculate oak on less productive 
sites had the highest value. Approximately one fifth 
of the analyzed trees sowed frost crack. Pedunculate 
oaks on both strata had more often ring shakes 
than Sessile oaks, the rot was most frequent with 
oaks on the less productive sites, while epicormic 
shoots were less frequent in this strata.

the highest values of individual Sessile oaks 
are achieved at dbh of 50-55 cm; Pedunculate 
oaks on the more productive sites culminate at 
the dbh about 70 cm, while the Pedunculate oaks 
on the less productive sites did not achieve their 
highest values up to the dbh of 80 cm.

Regarding stand maturity, Sessile oak stands 
culminate at the age of 90-100 years, Pedunculate 
oaks on the more productive sites around the age 
of 140 and the same tree species on the less pro-
ductive sites between 150-160 years of age. the 
optimal lengths of the production periods changed 
little due to the different timber prices scenarios 
or different levels of harvesting costs. 

taking into account the interest rates, the rates 
above 2.5-3.0 % caused the negative financial 
results in oak stands management. 

the site productivity of Sessile oak, estimated by 
Si100, ranges between 27-33 m, while the productivity 
of Pedunculate oaks had wider range (25-37 m). 

7 ZAhVAlA
7 AcKNoWledGemeNt

Raziskavo je podprl Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, za kar se mu zahvaljujem. Zahvalo sem 
dolžan tudi Vidi Martinčič, dipl. inž. gozd., ter šte-
vilnim kolegom iz operative, tako s strani Zavoda 
za gozdove Slovenije kot gozdarskih gospodarskih 
družb. Hvaležen sem tudi različnim lastnikom 
gozdov, ki so pripomogli k raziskavi. 
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1  UVod
1  INtrodUctIoN

V Sloveniji je obravnava populacij divjadi na 
njihovem celotnem populacijskem območju že 
ustaljena praksa. Pri nas populacijska območja 
večine vrst divjadi površinsko presegajo območja 
posameznih lovišč. V Sloveniji od skupno 412 
lovišč najmanjše meri 2.042 ha (Babno Polje), 
največje 11.798 ha (Kobarid), povprečna površina 
lovišč znaša 4.290 ha, s povprečnim odklonom 
od sredine 1.557 ha. Med 12 lovišči s posebnim 
namenom najmanjše meri le 472 ha (LPN Brdo), 
največje pa kar 58.289 ha (LPN triglav). Povprečna 
površina LPN je petkrat večja od povprečne 
površine preostalih lovišč in znaša 21.649 ha, 
vendar z večjim povprečnim odstopanjem od 
sredine 18.415 ha. 

Jelen in divji prašič sta, na primer, vrsti divjadi, 
ki zaradi svojih ekoloških značilnostih gotovo 
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potrebujeta obravnavo na širših območjih. Smisel-
nost obravnave populacij divjih prašičev na večjih 
območjih zagovarja veliko avtorjev (Seidl, 1997; 
Jenko, 1996; Krže, 2002b; Csanyi, 1995; Marolt 
2004). Prepotovane razdalje divjih prašičev (Krže, 
1994, 2003) tudi kažejo, da je združevanje lovišč 
smiselno. Populacijsko območje aktivnosti divjega 
prašiča naj bi v Sloveniji obsegalo nekaj tisoč 
hektarjev (Krže, 2002a) oziroma vsaj 10.000 ha 
(Jenko, 1996). V Nemčiji znaša velikost območja 
aktivnosti za posamezne trope v povprečju 470 
ha, letna območja aktivnosti pa nihajo v razponu 
od 100 do 1.400 ha, redko se območje poveča na 
2.100 ha zaradi večje razpršenosti posameznih 
osebkov (Keuling in sod., 2005).

Na območju tolminske in Cerkljanske je leta 
1997 skupna površina šestih skupin jelenjadi zna-

Znanstvena razprava
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šala 9.864 ha na območju 19 lovišč. Po sedmih letih 
(2004) se je populacijsko območje na isti skupini 
19 lovišč povečalo na 115.249 ha (Muznik, 1999; 
Koren, 2009a). Populacijsko območje jelenjadi 
je desetkrat večje od največjega lovišča v tem 
območju. Površinam lovišč so po velikostnem redu 
podobne površine posameznih skupin jelenjadi. 
V obdobju 1993–1997 je znašal razpon površin 
posameznih skupin jelenjadi od 772 ha do 2.452 ha 
(Muznik, 1999). V obdobju 2000–2004 je razpon 
površin skupin znašal od 601 ha do 17.182 ha 
(Koren, 2009a). Območja aktivnosti posameznih 
osebkov jelenjadi pa so manjša od površin lovišč. 
V Sloveniji zimska območja aktivnosti jelenjadi 
obsegajo 930 ha, letna 1.560 ha (Jerina, 2003). V 
Bavarskih Alpah so ta območja še manjša: pov-
prečno zimsko območje aktivnosti je veliko 65 
ha, spomladansko ter jesensko 167 ha in poletno 
121 ha (Georgii, 1980). 

telesna masa je pomemben kazalnik stanja 
divjadi. Pri parkljarjih je relativna telesna masa 
osebka eden ključnih dejavnikov, ki pogojuje 
verjetnost njegovega preživetja, starost ob prvi 
reprodukciji, vsakoletno nataliteto, reprodukcijski 
uspeh v življenju, delež samcev med potomci in 
telesno maso potomcev (Jerina, 2006). telesna 
masa je odvisna od spola in starosti osebka, 
populacijske gostote, genotipa, vremenskih in 
cikličnih podnebnih dejavnikov ter od zgradbe 
prostora (Jerina, 2006). V slovenskem prostoru je 
kar nekaj analiz telesnih mas divjadi. Pri gamsu 
so prek telesnih mas primerjali alpsko populacijo 
z drugimi populacijami (Adamič, 1978; Bidovec 
in Kotar, 1998; Koren, 2006). Podobne primer-
jave med populacijami so bile narejene tudi 
pri jelenjadi (Hafner, 2004; Jerina 2006). Nekaj 
raziskav se nanaša na povezanost telesnih mas 
z dobroto ali spremembo habitata pri srnjadi 
(Miklavčič, 1999; Papež, 1987, Hafner, 2002) 
pa tudi pri jelenjadi (Hafner, 1997; Jerina 2007; 
štrumbelj in Kotar, 1974). Znana je raziskava 
vpliva povečanega odstrela jelenjadi na njihove 
telesne mase (Adamič in Kotar, 1983). Kazalnik 
stanja populacij je tudi biomasa kot zmnožek 
povprečne telesne mase in števila osebkov. 
Miklavčič (1999) je, na primer, z biomaso srnjadi 
povezal dobroto habitata.

2  NAmeN NAloGe
2  AIm of the StUdy

Namen naloge je bil ugotoviti, kako se lovišča 
prostorsko porazdeljujejo glede na biomaso izlo-
čene divjadi ter ali so razlike v porazdelitvi lovišč 
v daljšem časovnem obdobju. Ugotavljali smo, 
katere vrste divjadi so najpomembneje vplivale 
na prostorsko porazdelitev lovišč v posameznem 
obdobju proučevanja. Zanimalo nas je tudi, ali 
se raba prostora razlikuje v različnih skupinah 
združenih lovišč.

3  obmoČje IN obdobje 
rAZISKoVANjA1

3 AreA ANd PerIod of reSeArch

Prostorsko porazdelitev lovišč smo časovno 
raziskovali v dveh desetletnih obdobjih, in sicer 
od 1951 do 1960 ter od 1994 do 2003. Območje 
proučevanja je zajemalo tolminsko gozdnogo-
spodarsko območje (GGO), ki obsega 42 lovišč 
s skupno površino 215.184,45 ha. V dveh pri-
merjalnih desetletnih obdobjih je bila površina 
območja različna: v prvem je znašala 207.023,95 
ha, v drugem pa 215.184,45 ha. Razlika 8.151,50 
ha izhaja iz dejstva, da so se na severnem delu 
območja po letu 1960 povečale površine nekate-
rih lovišč, ustanovljeno je bilo tudi novo lovišče. 
Površine lovišč za drugo desetletno obdobje so 
povzete po novem katastru lovišč iz leta 2004 
(Odlok o loviščih v RS …, 2004). V prvem 
obdobju je območje proučevanja obsegalo 41 
lovišč, v drugem pa zaradi novoustanovljenega 
lovišča 42. 

4  metode delA
4  WorKING methodS

temelj prostorske analize so podatki o izločeni 
divjadi po vrstah in loviščih v dveh desetletnih 
obdobjih, in sicer od 1951 do 1960 ter od 1994 do 
2003. Upoštevali smo le število izločene divjadi 
brez spolne in starostne strukture. Končni datoteki 
sta dve matriki: prva za obdobje od 1951 do 1969 

1 Območje in obdobje raziskovanja sta podrobno 
opisani v članku Razvoj populacij divjadi in njihovega 
življenjskega okolja v severozahodni Sloveniji, GV, št. 
10, 2009 (Koren, 2009b).
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5  reZUltAtI
5  reSUltS
5.1  Prostorska analiza 1951–1960
5.1 Spatial analysis 1951–1960
V prvem obdobju ordinacija lovišč razdeli lovišča 
na dve izraziti skupini (sliki 1 in 2). V analizi 
ordinacije izkazujeta najmočnejšo pozitivno 
korelacijo k prvi komponenti poljski zajec in fazan, 
negativno pa srnjad in gams. Prva komponenta 
pojasni kar 89 % skupne variance (preglednica 
1). Prva komponenta razdeli lovišča na nižinska 
z malo divjadjo in preostala s prevladujočimi 
rastlinojedi, kot sta predvsem srna in gams. 
Druga komponenta pojasni le dobre 4 % skupne 
variance. Druga komponenta razporedi nekatera 
lovišča predvsem glede večje prisotnosti srnjadi 
ali gamsa (preglednica 1).

je matrika X'1951–1969, velikosti i = 20, x j = 41, in 
predstavlja 20 vrst divjadi (i) z 41 ponovitvami 
(j) (n1951–1969 = 41), ki predstavljajo lovišča. Druga 
datoteka za obdobje od 1994 do 2003 je matrika 
X'1994–2003, velikosti i = 22, x j = 42, ki predstavlja 
22 vrst divjadi (i) z 42 ponovitvami (j) (n1994–2003 
= 42), ki predstavljajo lovišča.

temeljna ideja pri analizi prostora je bila 
narediti ordinacijo proučevanih lovišč glede na 
spremenljivk, ki predstavljajo relativno biomaso 
po posameznih vrstah izločene divjadi, ločeno 
v dveh časovnih obdobjih. Biomaso posamezne 
vrste za lovišče smo izračunali iz povprečne 
biomase in števila izločene divjadi. Končni, pri 
analizi uporabljeni datoteki sta dve matriki: prva 
za obdobje od 1951 do 1969 je matrika X1951–1969, 
velikosti i = 20, x j = 41, in predstavlja 20 vrst 
divjadi (i) z 41 ponovitvami (j) (n1951–1969 = 41), ki 
predstavljajo lovišča. Druga datoteka za obdobje 
od 1994 do 2003 je matrika X1994–2003, velikosti i = 
22 x j = 42, ki predstavlja 22 vrst divjadi (i) z 42 
ponovitvami (j) (n1994–2003 = 42), ki predstavljajo 
lovišča. temeljna matrična celica xij predstavlja 
povprečno letno izločeno biomaso posamezne 
vrste divjadi (i), preračunano na 1.000 ha povr-
šine lovišča (j):

xij = (( tmij • nij ) / 10 ) • ( 1000 / Pj )… (1)
tmij = povprečna telesna masa i – te vrste divjadi v j-tem 
lovišču (kg)
nij = število izločene i-te vrste divjadi v - tem lovišču v 
desetih letih
Pj = površina j- tega lovišča (ha)

Pri ordinaciji smo uporabili metodo osnovnih 
komponent PCA (angl. principal component 
analysis) na temelju kovariančne matrike (Pielou, 
1977): 

        (2)

Ri = XRi • XRi' (SSCP-matrika) 
XRi = usredinjena matrika Xi
Xi = matrika biomas za obdobje i 
Ui = ortogonalna matrika
Λi = lastne vrednosti matrike Ri

Preglednica 1: Statistika analize glavnih komponent 
ordinacije lovišč za obdobje 1951–1960
Table 1: Statistics of the analysis of the main components 
ordination of hunting areas for the period 1951–1960

PCA 1951–1960
Komponenta
1 2

Lastne
vrednosti

skupaj 6268,725 311,501
% variance 88,973 4,421
% kumulativno 88,973 93,394
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dv
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ah

poljski zajec 0,999 0,014
fazan 0,741 –0,016
šoja 0,727 0,037
jerebica 0,687 –0,030
dihur 0,646 0,010
kotorna 0,602 0,122
divja mačka 0,601 0,039
golobi 0,589 0,137
ujede 0,524 0,146
lisica 0,479 0,357
kuna 0,383 0,312
ruševec –0,312 –0,234
divji prašič 0,144 –0,126
srna –0,445 0,871
jelen –0,143 0,472
gams –0,360 –0,471
jazbec 0,349 0,405
divji petelin –0,325 0,346
jereb 0,025 0,321
raca mlakarica –0,058 –0,145
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Slika 1: Razvrstitev lovišč v dvodimenzionalnem prostoru v obdobju 1951–1960
Figure 1: Classification of hunting areas in the two–dimensional space in the period 1951–1960

Slika 2: Razdelitev lovišč na 
skupine v obdobju 1951–
1960
Figure 2: Distribution of hunting 
areas in groups in the period 
1951–1960
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Lovišča iz prve skupine, skupno 12, so tesno 
razporejena okoli pozitivnega dela prve kom-
ponente, kar pomeni, da so to v resnici lovišča s 
pretežno malo divjadjo (slika 1). to so lovišča, ki 
so v Vipavski dolini oziroma na južnih obronkih 
trnovske in Nanoške planote ter v Goriških brdih 
(slika 2). V drugo skupino so razporejena lovišča 
severno od Goriških brd, potekajo ob zahodni 
državni meji in se končajo z visokogorskimi 
lovišči. Preostala lovišča s pretežno srnjadjo so 
v severovzhodnem delu proučevanega območja 
(slika 2).

5.2  Prostorska analiza 1994–2003
5.2  Spatial analysis 1994–2003
V drugem obdobju ordinacija ne razdeli lovišča 
na izrazite grupe kot v prvem obdobju (slika 3). 
Prva komponenta pojasni 78 % skupne variance, 
kar je manj kot v prvem obdobju. Nasprotno s 
prvim obdobjem pa druga komponenta pojasni 
več variance, in sicer dobrih 12 % (preglednica 2). 
V nasprotju s prvim obdobjem lovišča niso več 
tesno razporejena okoli glavnih osi, temveč so okoli 
nje bolj ali manj razpršena. Glavni osi razpore-
dita lovišča na štiri skupine. V analizi ordinacije 
izkazuje najmočnejšo pozitivno korelacijo k prvi 
komponenti divji prašič pa tudi srnjad, negativno 
pa gams. Prva komponenta torej razdeli lovišča na 

Slika 3: Razvrstitev lovišč v dvodimenzionalnem prostoru v obdobju 1994–2003
Figure 3: Classification of hunting areas in the two–dimensional space in the period 1994–2003

PCA 1994–2003 Komponenta
1 2

Lastne
vrednosti

skupaj 34428,250 5528,663
% variance 77,567 12,456
% kumulativno 77,567 90,023

Ko
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divji prašič 0,992 –0,126
jazbec 0,638 0,059
divja mačka 0,264 –0,029
svizec –0,182 –0,084
ris 0,170 0,155
rjavi medved –0,065 0,031
srna 0,601 0,754
lisica 0,068 0,631
gams –0,515 –0,621
sraka 0,047 0,497
siva vrana –0,132 0,476
poljski zajec –0,100 0,441
kozorog –0,260 –0,395
fazan 0,099 0,337
jelen –0,122 –2,92
kuna belica 0,220 0,282
kuna zlatica –0,112 0,269
raca mlakarica 0,250 0,259
šoja 0,142 0,236
jerebica 0,087 0,160
volk –0,115 0,131
muflon –0,031 –0,056

Preglednica 2: Statistika analize glavnih komponent 
ordinacije lovišč za obdobje 1994–2003
Table 2: Statistics of the analysis of the main components 
ordination of hunting areas for the period 1994–2003
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nižinska in gorska z divjim prašičem v kombina-
ciji s srnjadjo in preostala z drugimi rastlinojedi, 
predvsem gamsi. Druga komponenta razdeli 
lovišča predvsem glede večje prisotnosti srnjadi 
ali gamsa, podobno kot v obdobju 1951–1960 
(preglednica 2).

Prva skupina so lovišča s kombinacijo prašiča in 
srnjadi v Vipavski dolini in na obrobju trnovske 
in Nanoške planote (slika 4). Druga skupina so 
lovišča, ki jih zaznamuje predvsem divji prašič 
in so tesno razporejena vzdolž pozitivnega dela 
prve komponente (slika 3). to so lovišča Goriških 
brd in ob zahodni državni meji ter tudi tri lovišča 
v Vipavski dolini (slika 4). V tretjo skupino so 
združena lovišča s triglavsko populacijo gamsa 
ter tri lovišča – trebuša, Krekovše in trnovski 
gozd –, ki so tudi značilna po prisotnosti gamsa. 

V četrti skupini so lovišča s kombinacijo gamsa 
in srnjadi in predstavljajo osrednji in vzhodni del 
proučevanega območja. Edina izjema je lovišče 
Smast znotraj strnjene tretje skupine (slika 4). 

5.3  raba prostora 2

5.3  Use of space
Zanimalo nas je, ali se raba prostora za posamezno 
obdobje razlikuje po skupinah lovišč, kot smo jih 
določili z ordinacijo lovišč po metodi osnovnih 
komponent (sliki 5 in 6). Za obe proučevani 
obdobji velja, da se raba prostora razlikuje po 

Slika 4: Razdelitev lovišč na 
skupine lovišč v obdobju 
1994–2003
Figure 4: Distribution of hunt-
ing areas in groups in the period 
1994–2003

2 Analiza rabe prostora je podrobno opisana v članku 
Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega 
okolja v severozahodni Sloveniji, GV, št. 10, 2009 
(Koren, 2009)
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skupinah lovišč. Ugotovitev velja za obe prou-
čevani obdobji.

V prvem obdobju 1951–1960 (slika 5) je delež 
kmetijskih površin po pričakovanju večji v prvi 
skupini lovišč v Vipavski dolini in Goriških brdih 
(razlika 16 %). Nasprotno je delež gozda večji v 
drugi skupini lovišč (razlika 11 %). Neproduktiv-
nih površin je več v drugi skupini lovišč, predvsem 
zaradi prisotnosti visokogorja. Deleža zaraščenih 
površin sta med skupinama lovišč podobna.

V drugem obdobju 1994–2003 (slika 6) je 
največji delež kmetijskih površin (okoli 40 %) 

v prvi skupini lovišč na Goriškem in Vipavski 
dolini, najmanj je kmetijskih površin (okoli 10 %) 
v visokogorskih loviščih. Delež kmetijskih površin 
je v drugi in tretji skupini lovišč podoben (od 
20 do 30 %). Nasprotno je gozda najmanj v prvi 
skupini lovišč (okoli 50 %), v preostalih skupinah 
lovišč pa je delež gozda podoben (okoli 70 %). 
Neproduktivnih površin je največ v visokogorskih 
loviščih, pa tudi v nižinskih loviščih prve skupine 
zaradi zazidalnih površin. tudi v drugem obdobju 
je delež zaraščenih površin majhen in je med 
skupinami lovišč podoben (okoli 2 %).

Slika 5: Raba prostora po skupinah lovišč v obdobju 1951–1960
Figure 5: Use of space by groups of hunting areas in the period 1951–1960

Slika 6: Raba prostora po skupinah lovišč v obdobju 1994–2003
Figure 6: Use of space by groups of hunting areas in the period 1994–2003
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6  rAZPrAVA
6  dIScUSSIoN

V dveh proučevanih obdobjih različna prisotnost 
divjadi, in sicer po vrstah, številu in prostorski 
porazdelitvi, vpliva na prostorsko združevanje 
lovišč, ki smo jo naredili s pomočjo ordinacije 
lovišč glede na biomaso divjadi. V prvem prou-
čevanem obdobju je dvodimenzionalna ordinacija 
lovišč razporedila lovišča v dve skupini, v drugem 
obdobju pa v štiri. Vrsta divjadi oziroma njena 
izločena biomasa je značilnost, po kateri razpo-
rejamo lovišča. V prvem proučevanem obdobju 
je poljski zajec vrsta, ki je značilen za lovišča, ki 
so porazdeljena vzdolž prve osi oziroma glavne 
komponente. V drugem proučevanem obdobju 
je divji prašič vrsta, ki je značilen za lovišča, ki 
so porazdeljena vzdolž prve osi oziroma glavne 
komponente. V prvem obdobju izkazuje negativno 
korelacijo k prvi komponenti srnjad, v drugem 
pa gams. Za obe obdobji je ordinacijama skupna 
druga komponenta v analizi PCA. Lovišča, ki 
o razvrščena vzdolž druge komponente v obeh 
obdobjih, karakterizira prisotnost srnjadi v pozi-
tivni smeri in gamsa v negativni. 

Razvrstitev lovišč iz večdimenzionalnega pro-
stora velikega števila spremenljivk, v našem pri-
meru biomas različnih vrst divjadi, v dvodimenzi-
onalni prostor s pomočjo metode ordinacije ima 
tudi praktičen pomen pri obravnavanju populacij 
divjadi. temeljna celica oziroma površinska enota, 
iz katere smo v naši raziskavi zajemali podatke, je 
lovišče oziroma površina lovišča. Za populacijsko 
obravnavanje posameznih vrst divjadi je lovišče 
premajhna enota, še posebno za vrste z veliko 
razpršenostjo, kot je, na primer jelenjad, pa tudi 
divji prašič. Pri praktičnem delu z divjadjo je tako 
postalo običajno združevanje lovišč v skupine. 
Že Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter 
o upravljanju lovišč iz leta 1976 je v 31. členu 
uzakonil združevanje lovišč v lovskogojitvena 
območja (LGO). LGO oblikuje več lovišč zaradi 
skladnejšega razvoja gospodarjenja z divjadjo, ob 
upoštevanju velikosti življenjskega prostora glav-
nih vrst divjadi ter zaradi uravnovešenja strukture 
in številčnosti divjadi z drugim živalstvom in 
rastlinstvom v območju (Zakon o varstvu, gojitvi 
…, 1976). Napredna ideja o LGO iz zakona iz 
leta 1976 žal v praksi ni bila uresničena, LGO 

niso bila oblikovana po populacijskih območjih 
divjadi, temveč so potekala po mejah območnih 
lovskih zvez. Pri načrtovanju z divjadjo, kot ga je 
uzakonil Zakon o gozdovih iz leta 1993 (Zakon 
o gozdovih, 1993), so se zato začele pojavljati 
težave. Prav na proučevanem območju smo pri 
načrtovanju začeli za pomembnejše lovne vrste 
združevati lovišča v širše zaokrožene enote, včasih 
imenovane tudi bazene. takšne enote se prostorsko 
niso pokrivale niti z lovskimi niti gozdarskimi 
območji. Posebne prostorske enote za jelenjad, 
gamsa, divjega prašiča so bile opredeljene tudi v 
prvih desetletnih načrtih za triglavsko, idrijsko 
in Soško LGO iz leta 2001 (Desetletni lovsko 
gojitveni načrt …, 2001a, 2001b, 2001c). Novi 
lovski zakon iz leta 2004 (Zakon o divjadi …, 
2004) je glede združevanja lovišč storil še korak 
naprej in v 6. členu uzakonil lovsko upravljavska 
območja (LUO). Zakon opredeljuje LUO kot 
širšo, veliko površinsko ekološko celoto, v kateri 
živijo populacije ene ali več vrst divjadi v vseh 
letnih časih, in jo določajo ekološki dejavniki in 
življenjske potrebe divjadi, pa tudi naravne ali 
umetne ovire, ki jih divjad prehaja redko ali sploh 
ne. Z uvedbo LUO je odpadla uporaba doteda-
njih združevanj lovišč v bazene. Pri obravnavi 
posameznih vrst divjadi pa znotraj LUO še vedno 
uporabljamo združevanje lovišč v širše ekološke 
enote. tarman (1992) take širše ekološke enote 
imenuje populacije »demi« ali »dem«. Včasih so 
populacije tolikšne, da jih je smiselno obravna-
vati prostorsko ločeno (tarman, 1992). tako, na 
primer, tudi v Dolgoročnem načrtu za Xii. Zaho-
dno visokokraško LUO (Dolgoročni načrt za …, 
2007) uporabljamo skupine lovišč pri obravnavi 
jelenjadi, gamsa, muflona in divjega prašiča. Vsa 
združevanja lovišč so bila opravljena večinoma na 
temelju izkušenj, mehkih informacij, tudi glede na 
merljive kazalnike, kot je gostota izločitev, vendar 
brez uporabe matematičnega orodja. Prav metoda 
ordinacije je eno izmed orodij, s pomočjo kate-
rega lahko združujemo lovišča glede na merljive 
ekološke spremenljivke. Primerjava izkustveno 
določenih bazenov, na primer za divjega prašiča 
z ordinacijo lovišč v drugem proučevanem obdo-
bju, kaže veliko podobnost med izkustvenim in 
matematičnim združevanjem. Opisano metodo 
je mogoče uporabiti tudi pri združevanju lovišč 
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v lovskoupravljavska območja. V proučevanem 
območju je triglavsko LUO zelo podobno obliko-
vano kot združitev lovišč v drugem proučevanem 
obdobju v tretjo skupino lovišč.

7  ZAKljUČKI
7  coNclUSIoNS

V dveh proučevanih obdobjih smo lovišča glede 
na biomaso izločene divjadi razdelili na skupine 
lovišč. V prvem obdobju, 1951–1960, v prvi sku-
pini lovišč prevladujejo nižinska lovišča v Vipavski 
dolini in Goriških brdih z značilno prisotnostjo 
poljskega zajca. V drugi skupini so gorska in 
visokogorska lovišča na tolminskem in Bovškem, 
ki so značilna po prisotnosti srne in gamsa, ter 
gorska lovišča vzhodnega dela proučevanega 
območja, ki so značilna predvsem po srnjadi. V 
prvem obdobju sta ključni vrsti za porazdelitev 
lovišč poljski zajec in srna. 

V drugem obdobju, 1994–2003, so v prvi 
skupini lovišča v Vipavski dolini, značilna po 
divjem prašiču v kombinaciji s srno. V drugi 
skupini so lovišča Goriških brd in Kolovrata, 
značilna po prašiču v kombinaciji z gamsom. V 
tretjo skupino so uvrščena gorska in visokogorska 
lovišča tolminske, Kobariške in Bovške, ki so 
značilna predvsem po gamsu. V četrti skupini so 
lovišča vzhodnega dela proučevanega območja, 
ki so značilna po gamsu v kombinaciji s srno. V 
drugem obdobju sta ključni vrsti za porazdelitev 
lovišč divji prašič in gams. 

Rabe prostora se razlikujejo po skupinah lovišč, 
kar velja za obe proučevani obdobji. V prvem 
obdobju 1951–1960 je delež kmetijskih površin 
večji v prvi skupini lovišč v Vipavski dolini in 
Goriških brdih (razlika 16 %). Nasprotno je delež 
gozda večji v drugi skupini lovišč (razlika 11 %). 
Neproduktivnih površin je več v drugi skupini 
lovišč. Med skupinama lovišč sta podobna deleža 
zaraščenih površin.

V drugem obdobju 1994–2003 je največji delež 
kmetijskih površin (okoli 40 %) v prvi skupini 
lovišč na Goriškem in Vipavski dolini, najmanj je 
kmetijskih površin (okoli 10 %) v visokogorskih 
loviščih. V drugi in tretji skupini lovišč je delež 
kmetijskih površin podoben (od 20 do 30 %). 
Gozda je najmanj v prvi skupini lovišč (okoli 50 
%), v preostalih skupinah lovišč pa je delež gozda 

podoben (okoli 70 %). Neproduktivnih površin 
je največ v visokogorskih loviščih. tudi v drugem 
obdobju je delež zaraščenih površin majhen in je 
med skupinami lovišč podoben (okoli 2 %).

Metoda ordinacije je eno izmed orodij, s 
pomočjo katerega lahko združujemo lovišča 
na temelju merljivih ekoloških spremenljivk. V 
praksi je metoda uporabna, npr., za oblikovanje 
lovskoupravljavskih območij ali ekoloških območij 
znotraj LUO kot temelj pri pripravi kakovostnih 
upravljavskih načrtov. Nadalje je z metodo mogoče 
razvrščati lovišča tudi po geografskih spremenljiv-
kah. V drugem proučevanem obdobju primerjava 
izkustveno določenih združevanj z ordinacijo 
lovišč kaže veliko podobnost med izkustvenim 
in matematičnim združevanjem. 

8  PoVZeteK
8  SUmmAry

According to the biomass of the eliminated wild 
game we divided the hunting area into two groups 
in first period and into four groups in second 
period by means of ordering. in the first period, 
1951–1960, the lowland hunting areas in Vipava 
Valley and Goriška brda prevail in the first group, 
with the presence of hare. the second group 
comprises mountain and high mountain hunting 
areas in tolmin and Bovec regions which are 
characterized by the presence of roe deer and cha-
mois and mountain hunting areas of the Eastern 
part of the examined region which are mainly 
characterized by roe deer. in the first period, the 
main species for distribution of hunting areas are 
hare (R = 0.999) and roe deer (R = 0.871). in the 
second period, 1994–2003, the hunting areas in 
the first group in Vipava Valley are characterized 
by the presence of wild boar in combination with 
roe deer. in the second group, there are hunting 
areas of Goriška brda and Kolovrat, which are 
characterized by wild boar in combination with 
chamois. Mountain and high mountain hunting 
areas of tolmin, Kobarid and Bovec regions are 
included in the third group and are characterized 
by chamois. the fourth group comprises hunting 
areas of the Western part of the examined region 
which are characterized by chamois in combi-
nation with roe deer. in the second period, the 
main species for distribution of hunting areas are 
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wild boar (R = 0.992) and chamois (R = 0.621). 
the method of ordering is one of the tools with 
which we can combine the hunting areas on the 
basis of measurable environmental variables. A 
comparison of experiential combining with com-
bining by means of ordering in the second period 
shows a high similarity between the experiential 
and mathematical integration.

Land use differs with regard to the groups in both 
periods. in the first period 1951–1960, the share of 
agricultural land increased in the first hunting group 
in Vipava Valley and in Goriška brda (difference 
16%). in contrast, the share of forest increased in 
the second hunting group (difference 11%). More 
non-productive land was present in the second 
hunting group. the shares of overgrown areas 
were similar in all hunting groups. in the second 
period, 1994–2003, the highest share of agricultural 
land (about 40%) was in the first hunting group in 
Gorica and in Vipava Valley, the smallest share of 
agricultural land (about 10%) was found in high 
mountain areas. the share of agricultural land 
was similar in the second and the third hunting 
group (between 20 and 30 %). the smallest part 
of the forest was present in the first hunting group 
(about 50 %), while the share of forest was very 
similar (about 70 %) in all other hunting groups. 
the non–productive areas were concentrated in 
high mountain areas. Even in the second period, 
the share of the overgrown areas was small and 
very similar in all groups (about 2 %).
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1 UVod
Gozdarstvo zagotovo sodi med eno izmed najbolj 
tveganih in nevarnih dejavnosti, saj delavci delajo 
v težkih in nevarnih vremenskih razmerah in 
delovnem okolju, pri tem pa uporabljajo nevarno 
delovno opremo (motorne žage in drugo orodje 

*V. K., univ. dipl. pravnica, Gozdno gospodarstvo 
Postojna, d. o. o., Vojkova ulica 9, Si-6230 Postojna

GDK    964(045)=163.3

Zahtevki za povračilo škode s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje
The claims for restitution of damage issued by the Health Insurance Institute of Slov-
enia and Pension and Disability Insurance Institute of the Republic of Slovenia.

Vilma KOVAč*

Izvleček:
Kovač, V.: Zahtevki za povračilo škode s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 4. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Prevod v angleščino: Vesna Kovač, 
lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka šivic.
Prispevek obravnava zahtevke za povračilo škode Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. V začetnem delu opredeli splošne predpostavke odškodninske odgovornosti, ki morajo biti 
izpolnjene v vsakem škodnem primeru (nedopustnost oziroma protipravnost ravnanja, nastanek škode, vzročna povezava 
med nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo ter odgovornost povzročitelja škode), v nadaljevanju pa je opisana posebna 
zakonska ureditev, ki je podlaga za zahtevke za povračilo škode, ki jih zoper odgovorne osebe vložita oba omenjena javna 
zavoda. Najpogostejši razlog, ki ga zavoda uporabita pri vložitvi zahtevka za povračilo škode zoper delodajalca, je, da 
niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za 
varnost ljudi. Nato so v prispevku podrobneje opredeljeni podzakonski predpisi s področja gozdarstva, ki morajo biti 
upoštevani, da bi se izognili takim zahtevkom upoštevani. Nadalje je obravnavana oblika škode, ki jo je mogoče terjati, 
v prispevku pa je opisana tudi sodna praksa, ki se je v povezavi s tem izoblikovala na slovenskih sodiščih.
Ključne besede: nezgode pri delu, odškodninska odgovornost, zahtevki za povračilo škode, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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z rezili, traktorji …). O tveganosti gozdarske 
dejavnosti priča tudi podatek o številu nezgod, ki 
se zgodijo pri delu v gozdu, katerih je bilo v letu 
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2009 pri poklicnih gozdnih delavcih (v okviru 
gozdarskih izvajalskih podjetij) kar 152 (od 
tega 9 nezgod s hujšimi ter 143 nezgod z lažjimi 
telesnimi poškodbami)1. še slabše razmere so 
pri nepoklicnih izvajalcih del v gozdovih, kjer za 
delo poprimejo neusposobljeni delavci s slabšo 
opremo, znatno manj izkušnjami ter slabšo fizično 
zmogljivostjo za naporna dela v gozdu. 

Ključni način za zmanjševanje nezgod pri delu 
in njihovih posledic je dobro organiziran sistem 
varnosti in zdravja pri delu, kamor sodijo: sistem 
izobraževanja, natančna organizacija in načrto-
vanje dela, uporaba varne delovne opreme ter 
osebne varovalne opreme, predvsem pa učinkovit 
nadzor in spodbujanje k pravilnemu delu samih 
gozdnih delavcev. 

Veliko nezgod oziroma škodnih dogodkov 
je tesno povezanih z vprašanjem odškodnin 
kot materialnega nadomestila za nastalo pre-
moženjsko in nepremoženjsko škodo, o čemer 
je v zadnjem času zaznati povečano zanimanje. 
(Pre)mnogi ljudje namreč menijo, da je to lahko 
pridobljeni zaslužek, hkrati pa se ne zavedajo, 
da je pred povračilom škode treba postoriti še 
marsikaj. Kljub temu se število odškodninskih 
zahtevkov, ki jih zoper odgovorne osebe vložijo 
oškodovanci, veča, vsaka poškodba, še zlasti 
poškodba na delu, je vedno dražja in delodajalci 
so prisiljeni izplačevati čedalje večje odškodnine. 
V primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
jih še dodatno bremenijo zahtevki za povračilo 
škode s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
(v nadaljevanju: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPiZ). 
Ker pa se v zadnjem času oba javna zavoda soo-
čata s čedalje večjim finančnim primanjkljajem, 
je eden izmed ukrepov za zmanjševanje le-tega 
prav doslednejše vlaganje zahtevkov obeh zavo-
dov za povračilo škode oziroma t. i. regresnih 
zahtevkov zoper osebe, odgovorne za nastanek 
škodnega dogodka.

Namen mojega članka je predstaviti zakonsko 
podlago za tovrstne zahtevke ter metode in načine, 
kako ukrepati v primeru vloženega regresnega 
zahtevka.

1 Po podatkih inšpektorata za delo Republike Slove-
nije.

2 SPloŠNo o odŠKodNINSKI 
odGoVorNoStI

Obligacijski zakonik RS (v nadaljevanju: OZ)2 
opredeljuje odškodninsko odgovornost kot obve-
znost posameznika poravnati škodo, za katere 
nastanek je odgovoren3. Dobro je vedeti, da 
morajo biti v vsakem škodnem primeru izpolnjene 
naslednje predpostavke: nedopustnost oziroma 
protipravnost ravnanja (kršitev pravnih pravil 
in moralnih načel z aktivnim ali pasivnim rav-
nanjem), nastanek škode, vzročna zveza med 
nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo (med 
njima mora obstajati povezava) ter odgovornost 
povzročitelja škode (povzročitelj mora biti spo-
soben odgovarjati za svoja neprimerna ravnanja, 
t. i. deliktna sposobnost). OZ razlikuje med 
subjektivno (krivdno) in objektivno (odgovornost 
ne glede na krivdo) odgovornostjo. 

Pri subjektivni odgovornosti je krivda podana, 
kadar poškodovalec povzroči škodo namenoma 
ali iz malomarnosti, značilnost objektivne odgo-
vornosti pa je v tem, da je podana odgovornost 
ne glede na krivdo (oseba odgovarja za nastali 
škodni dogodek že zaradi samega položaja, v 
katerem se je znašla). 

Namen je podan takrat, ko poškodovalec ve za 
škodljivo posledico, ki bo nastala z njegovim rav-
nanjem, a kljub temu hoče doseči tako posledico 
(t. i. direktni naklep) oziroma privoli v škodljivo 
posledico (t. i. eventualni ali indirektni naklep). 
Malomarnost pa je manjša stopnja krivde in se 
presoja glede na abstraktno merilo (povprečen 
človek, dober gospodar …) – ugotavljamo torej, 
kako bi v enaki ali podobni situaciji kot se je 
znašel poškodovalec, morala ravnati oseba, ki 
ima bistveno enake lastnosti kot on sam. Delimo 
jo na zavestno malomarnost (poškodovalec se 
je zavedal nastanka prepovedane posledice, a je 
lahkomiselno mislil, da jo bo preprečil ali da ne 
bo nastala) ter nezavestno (storilec se ni zavedal 
nastanka prepovedane posledice, vendar bi se tega 
glede na okoliščine in svoje osebne lastnosti tega 
moral in mogel zavedati). Ob tem naj dodam, da 
je posebnost ureditve subjektivne odgovornosti v 

2 Uradni list RS, št. 83/2001 in nasl.
3 131. člen OZ: »Kdor povzroči drugemu škodo, jo je 
dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez 
njegove krivde.«
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OZ t. i. načelo obrnjenega dokaznega bremena, 
po katerem mora odgovorna (tožena) stranka 
dokazati, da ni kriva, saj se primarno njena krivda 
domneva. 

Objektivna odgovornost je strožja od krivdne 
odgovornosti, saj odgovorna oseba odgovarja ne 
glede na krivdo oziroma po načelu domnevne 
vzročnosti (v takem primeru oškodovancu ni treba 
dokazovati ne krivde ne vzročne povezave med 
samim nedopustnim ravnanjem ter nastalo škodo, saj 
le-ta domneva). Primer objektivne odgovornosti je 
odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne 
dejavnosti4, pri kateri se šteje, da škoda izvira iz 
teh dveh virov5, razen če se ne dokaže razlogov, ki 
bi pomenili oprostitev odgovornosti. le-ti razlogi 
so: višja sila (npr.: naravna nesreča, vojna …) 
ter dejanje samega oškodovanca ali tretje osebe. 
Velja, da mora razlog oprostitve vedno dokazati 
tisti, ki se sklicuje na tak razlog. Preostala primera 
objektivne odgovornosti sta odgovornost za dru-
gega (odgovornost za duševno bolne, odgovornost 
staršev in odgovornost drugih za mladoletnika) ter 
odgovornost za delavce (delodajalec odgovarja za 
škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v povezavi 
z delom, razen če dokaže, da je delavec v danih 
okoliščinah ravnal tako, kot je bilo treba).

Pomembno je poudariti, da če kateri od ele-
mentov odškodninske odgovornosti (nedopustno 
ravnanje, škoda, vzročna zveza in odgovornost) ni 
izpolnjen, odškodninska obveznost ne nastane.

Uveljavljamo pa lahko samo tiste oblike 
škode, ki so izrecno priznane in urejene v 
oZ-u. le-te so:

4 2. odstavek 131. člena OZ: »Za škodo od stvari ali 
dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za 
okolico, se odgovarja ne glede na krivdo.«
149. člen OZ: »Za škodo, nastalo v zvezi z nevarno 
stvarjo oziroma nevarno dejavnostjo, se šteje, da izvira 
iz te stvari oziroma dejavnosti, razen če se dokaže, da 
ta ni bila vzrok.«
150. člen OZ: »Za škodo od nevarne stvari odgovarja 
njen imetnik, za škodo od nevarne dejavnosti pa tisti, 
ki se z njo ukvarja.«
5 Ko govorimo o nevarni stvari ali nevarni dejavnosti, 
mislimo predvsem stvari, pri katerih obstaja povečana 
stopnja nevarnosti (iz njih izhaja večja škodna nevarnost 
za okolico), konkretne odgovore na to pa nam daje sodna 
praksa. Primeri nevarnih stvari so: stroji na parni ali 
plinski pogon (železnice, traktorji, avtomobili, električni 
stroji, dvigala …), rezila; primeri nevarnih dejavnosti 
pa so: gradbena dejavnost, delo v gozdu …

a premoženjska škoda: to je škoda na material-
nih dobrinah, sestavljata pa jo navadna škoda 
(zmanjšanje premoženja – npr.: poškodova-
nje stroja) ter izgubljeni dobiček (preprečitev 
povečanja premoženja – npr.: izpad dohodka, 
ker s poškodovanim strojem ni bilo mogoče 
opravljati dela), nepremoženjska škoda: to je 
škoda na nematerialnih dobrinah, sestavljajo pa 
jo odškodnina za telesne bolečine in nevšečnosti 
med zdravljenjem (pregledi pri zdravnikih, prei-
skave, vožnja in čakanje na preglede, fizioterapije 
in druge oblike terapije …), odškodnina za 
duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih 
aktivnosti (okrevanje po poškodbi terja opustitev 
hobijev, zmanjšanje običajnih življenjskih funk-
cij …), skaženosti (brazgotine na vidnih delih 
telesa), razžalitve dobrega imena in časti, smrti 
ali posebno velike invalidnosti bližnjega ter iz 
razloga okrnitve svobode ali druge osebnostne 
pravice (poseg v zasebnost, zloraba osebnih 
podatkov) in odškodnina za strah, pri pravnih 
osebah pa še odškodnina zaradi okrnitve ugleda 
pravne osebnosti.

b Dodaten pogoj za priznanje odškodnine za 
nepremoženjsko škodo je, da morata biti 
stopnja telesnih bolečin/duševnih bolečin in 
strahu ter njihovo trajanje dovolj intenzivna, 
da opravičujeta izplačilo odškodnine, kar 
pomeni, da se odškodnina ne bo priznala ob 
zanemarljivi poškodbi.
PoSebNA UredIteV – Zakon o zdra-

vstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro-
vanju (v nadaljevanju: ZZVZZ)6 ter Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljevanju ZPIZ-1)7

Na področju zdravstvenega oziroma pokoj-
ninskega zavarovanja omenjena zakona nekoliko 
natančneje urejata odškodninsko odgovornost. 

ZZVZZ predvideva povrnitev škode v treh 
primerih:
1 V 86. členu ZZVZZ je določeno, da ima ZZZS 

pravico zahtevati povrnitev povzročene škode 
od zavarovalnice, kjer ima tisti, ki je s prome-
tnim sredstvom povzročil okvaro zdravja ali 
smrti zavarovane osebe, sklenjeno obvezno 
avtomobilsko zavarovanje. 

6 Uradni list RS, št. 9/1992 in nasl.
7 Uradni list RS, št. 106/1999 in nasl.
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 V vseh drugih primerih, ko nekdo povzroči 
okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe, ima 
ZZZS pravico terjati povrnitev škode od tistega, 
ki jo povzroči namenoma ali iz malomarnosti.

 če je to povzročil delavec pri delu ali v pove-
zavi z delom, je odgovoren delodajalec; če pa 
je delavec to povzročil s kaznivim dejanjem, 
se povrnitev povzročene škode zahteva nepo-
sredno od njega. 

2 87. člen ZZVZZ določa, da ima ZZZS pravico 
zahtevati povrnitev povzročene škode od 
delodajalca, če je bolezen, poškodba ali smrt 
zavarovane osebe posledica tega, ker niso bili 
izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, 
ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, 
predpisani ali odrejeni za varnost ljudi. 

 Prav tako mora delodajalec povrniti škodo 
ZZZS, če nastane škoda zato, ker je bilo 
delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega 
zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno 
ni bila sposobna za opravljanje določenih del 
oziroma nalog, kar je bilo pozneje ugotovljeno 
z zdravstvenim pregledom.

3V 88. členu je še določeno, da ima ZZZS pravico 
zahtevati, da povzročeno škodo povrne delo-
dajalec, če je škoda nastala zato, ker ZZZS ni 
dobil podatkov ali je dobil neresnične o dejstvih, 
od katerih je odvisna pravica do zdravstvenega 
zavarovanja. 

 Prav tako ima ZZZS pravico zahtevati, da 
povzročeno škodo povrne zavarovana oseba, 
ki mora sama dajati podatke o zdravstvenem 
zavarovanju, če je škoda nastala zato, ker 
zavarovana oseba ni dala podatkov ali ker je 
dala neresnične.
Kot je mogoče opaziti, je zakonska podlaga 

zasnovana precej ohlapno, a kljub temu za delo-
dajalce najpogosteje velja določba 87. člena, po 
kateri ima ZZZS pravico od delodajalca zahtevati 
povrnitev škode, ki je nastala, ker niso bili izve-
deni ustrezni ukrepi, potrebni za zagotavljanje 
varnega in zdravega delovnega okolja in je zaradi 
opustitve takih ukrepov nastala poškodba zavaro-
vane osebe8. Predvidena je krivdna odgovornost 
delodajalca (ne pa tudi objektivna odgovornost), 
8 Po ZZVZZ status zavarovane osebe uživajo zavaro-
vanci (zaposleni, kmetje, vrhunski športniki in šahisti, 
brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo 
oziroma pomoč …) in njihovi družinski člani.

kar pomeni, da delodajalec odgovarja le, če res 
ne izvede vseh ukrepov za varnost ljudi še pred 
samo nezgodo. Hkrati pa se v skladu z omenjenim 
načelom obrnjenega dokaznega bremena njegova 
krivda domneva, zato bo moral delodajalec sam 
dokazati, da je res upošteval in poskrbel za prav 
vse ustrezne ukrepe. 

Kaj pravzaprav obsega škoda, ki jo terja ZZZS? 
Odgovor na to daje določba 91. člena ZZVZZ, ki 
navaja, da ta odškodnina obsega:
a stroške za zdravstvene in druge storitve (npr.: 

stroške prevoza z reševalnim vozilom, stroške 
zdravstvenih pregledov, hospitalizacije, preiskav 
…) ter 

b zneske denarnih nadomestil (npr.: nadomestilo 
za bolniško odsotnost) in drugih dajatev, ki 
jih izplačuje ZZZS (npr.: prevozni stroški, 
pogrebnina in posmrtnina9).
torej: v regresnem razmerju med ZZZS in 

delodajalcem je pomembno le, kolikšna škoda je 
nastala in ali jo je pripisati pomanjkanju ustre-
znih ukrepov varstva pri delu oziroma drugim 
primerom, ki jih določa ZZVZZ.

V povezavi z ukrepi, omenjenimi v določbi 87. 
člena ZZVZZ, so pomembni podzakonski predpisi, 
ki podrobno opisujejo način dela in predpisujejo 
pogoje, ki jih je treba upoštevati pri samem delu 
na posameznem področju. S področja gozdarstva 
so pomembni naslednji podzakonski predpisi:
1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu10

2 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi 
delovne opreme11

3 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti 
in zdravja delavcev na delovnih mestih12

4 Pravilnik o varnosti strojev13

5 Pravilnik o varnostnih znakih14

6 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo 
delavci uporabljajo pri delu15

9 Pravico do pogrebnine ima oseba, ki je poskrbela 
za pogreb umrle zavarovane osebe. Posmrtnina pa je 
enkratna denarna pomoč ob smrti zavarovanca, do 
katere so upravičeni družinski člani zavarovanca, ki jih 
je preživljal do smrti.
10 Uradni list RS, št. 56/99 in nasl.
11 Uradni list RS, št.101/04 in nasl.
12 Uradni list RS, št. 89/99 in nasl.
13 Uradni list RS, št. 25/06 in nasl.
14 Uradni list RS, št. 89/99 in nasl.
15 Uradni list RS, št. 89/99 in nasl.
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7 Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu16

8 Pravilnik o listinah za sredstva za delo17

9 Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pre-
gledih in preizkusih sredstev za delo18 

10 Varno delo s traktorji pri spravilu lesa19

11 Varno delo pri sečnji20

Opozoriti je treba, da mora delodajalec naštete 
ukrepe v celoti upoštevati in izvrševati, saj bo v 
nasprotnem primeru ZZZS s svojimi zahtevki 
nedvomno uspešen.

Sodne prakse ni veliko, pa še ta je precej razno-
lika in neenotna. Naj omenim le nekaj konkretnih 
sodnih primerov: 
a VSL I Cpg 519/2000 (Delavka se je zaradi svo-

jega nepravilnega dela poškodovala pri ravnanju 
z žago. Delodajalec je odgovoren za nastalo 
škodo, ker delavke ni opozoril na njeno nepra-
vilno ravnanje oziroma proti njej ni konkretneje 
ukrepal – npr. uvedel disciplinskega postopka ali 
jo odstranil z delovnega mesta.) – to je eden 
izmed primerov, kjer je sodišče zavzelo zelo 
strogo stališče, ki pravi, da zgolj delodajalčevo 
sklicevanje na okoliščino, češ da je delavka 
opravila preizkus znanja s področja varstva 
pri delu, ni dovolj. treba je namreč upoštevati 
tudi določilo 3. odstavka 46. člena Zakona o 
varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: 
ZVZD)21, po katerem mora delodajalec tistega 
delavca, ki ne izpolnjuje varstvenih ukrepov in 
s tem ogroža svojo varnost, odstraniti z dela 
oziroma proti njemu uvesti postopek zaradi 
hujše kršitve delovne obveznosti (disciplinski 
postopek). Delodajalec torej ne sme dopuščati 
nepravilnega ravnanja delavca, ampak mora 
temu primerno ukrepati oziroma si aktivno 
prizadevati, da delavci ravnajo v skladu z vsemi 
predpisi, sicer njegovo sklicevanje na delavca 
ne bo imelo učinka. 

b VSC Cpg 446/2006 (V tem primeru je nastala 
nezgoda pri delu pri upravljanju strojnega 
gladilnika, vendar je sodišče ugotovilo, da je 
delodajalec zadostil vsem varnostnim ukrepom, 
delovna naprava je bila opremljena z navodili 

16 Uradni list SRS, št. 15/79 in nasl.
17 Uradni list SRS, št. 26/88 in nasl.
18 Uradni list SRS, št.35/88 in nasl.
19 izdala zveza gozdarskih društev Slovenije – Zbirka 
gozdarski nasveti, št. 4, Ljubljana 1998.
20 izdala zveza gozdarskih društev Slovenije – Zbirka 
gozdarski nasveti, št. 5, Ljubljana 2002.
21 Uradni list RS, št. 56/1999 in nasl.

za varno delo, prav tako je bil tudi delavec 
ustrezno seznanjen z delovanjem tega stroja 
in usposobljen za varno delo z njim.) – V tem 
primeru je sodišče zavzelo milejše stališče in 
odločilo, da delodajalec ni odgovoren, saj je 
izpolnil vse svoje zakonske obveznosti in je 
nezgoda nastala le zaradi spleta nesrečnih 
okoliščin. 

c VSL I Cpg 476/2000 (V tem primeru so delavci 
samovoljno vzeli viličarja in delodajalec je moral 
povrniti škodo zato, ker ni bil zagotovljen stalen 
nadzor nad njihovim delom, zaradi česar je 
nastala nesreča pri delu.) – V tem primeru je 
sodišče opozorilo, da je v regresnem razmerju 
med ZZZS in delodajalcem pomembno le, 
kakšna škoda je nastala ter ali jo je mogoče 
pripisati pomanjkanju ustreznih ukrepov var-
stva pri delu. če pa so k nezgodi prispevali tudi 
sami ponesrečeni delavci, je lahko le predmet 
morebitnega regresnega zahtevka delodajalca 
do delavcev. Prav tako ni mogoče upoštevati 
objektivne odgovornosti delodajalca iz naslova 
nevarne stvari. 
Kako ravnamo v primeru, ko smo prepri-

čani, da je za nastali škodni dogodek v celoti 
odgovoren delavec?

Pri tem je treba poudariti, da delodajalec 
lahko naperi regresni zahtevek zoper delavca ter 
od njega terja povračilo nastale škode. Podlaga 
za tak zahtevek je v določbi 182. člena Zakona 
o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR)22, 
ki določa, da mora delavec povrniti škodo, ki 
jo na delu ali v povezavi z delom namenoma ali 
iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu. to 
dosežemo tako, da na delavca naslovimo zahtevek 
s pozivom za povračilo nastale škode. če ta ni 
uspešen, lahko zoper delavca vložimo tožbo pri 
stvarno in krajevno pristojnem sodišču. tudi za 
delodajalca velja, da mora dokazati tri elemente 
odškodninske odgovornosti, na delavčevih rame-
nih pa je, da dokaže, da ni kriv. 

Podobno kot ZZVZZ tudi ZPIZ-1 predvideva 
povrnitev škode v treh primerih:
1 V 271. členu je predvidena odgovornost posa-

meznika, po katerem lahko ZPiZ zahteva 
povrnitev povzročene škode od tistega, ki je 
namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil 
invalidnost, telesno okvaro, potrebo po tuji 
pomoči in postrežbi ali smrt zavarovanca

22 Uradni list RS, št. 42/2002 in nasl.
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 če je to povzročil delavec pri delu ali v povezavi 
z delom, je odgovoren delodajalec.

 če pa je nekdo povzročil invalidnost, telesno 
okvaro, potrebo po tuji pomoči in postrežbi 
ali smrt zavarovanca s kaznivim dejanjem, 
lahko ZPiZ terja povrnitev povzročene škode 
neposredno od take osebe.

2 272. člen določa odgovornost delodajalca, na 
podlagi katere ZPiZ lahko zahteva povrnitev 
povzročene škode od delodajalca, če je zava-
rovančeva invalidnost, telesna okvara, potreba 
po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica, 
ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in 
zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani 
ali odrejeni za varnost ljudi. 

 ZPiZ ima pravico zahtevati povrnitev povzro-
čene škode od delodajalca tudi, če škoda nastane 
zato, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno 
brez predpisanega zdravstvenega pregleda 
z osebo, ki zdravstveno ni bila sposobna za 
opravljanje določenih del oziroma nalog, kar 
se je ugotovilo pozneje. 

 ZPiZ ima pravico zahtevati povrnitev povzro-
čene škode od delodajalca, če je škoda nastala 
zato, ker mu delodajalec ni dal podatkov 
oziroma je dal neresnične o dejstvih, od kate-
rih je odvisna pridobitev, odmera ali izguba 
pravice. 

3 V skladu z določbo 273. člena pa ZPiZ lahko 
zahteva povrnitev povzročene škode tudi od 
zavarovanca, ki mora sam dajati podatke glede 
zavarovanja, če je škoda nastala zato, ker ni dal 
podatkov ali je dal neresnične.

Najbolj bo torej upoštevana določba 272. člena, 
po kateri mora delodajalec povrniti škodo, ker 
niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje 
pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni 
za varnost ljudi (razlogi so opredeljeni povsem 
enako kot v ZZVZZ).

V takih primerih odškodnina zajema (določba 
2. odstavka 274. člena):
a nastale stroške (stroški pri ugotavljanju inva-

lidnosti, stroški zdravstvenih pregledov in 
invalidskih komisij, potni stroški, stroški 
poklicne rehabilitacije …) ter

b celotne zneske pokojnine (invalidska, delna 
invalidska ter družinska pokojnina) oziroma 
drugih dajatev, ki jih izplačuje ZPiZ (inva-
lidnina za telesno okvaro, nadomestilo za 

invalidnost, nadomestilo za čas poklicne rehabi-
litacije, dodatek za pomoč in postrežbo …).
Razmerje med ZZZS in ZPiZ ter delodajalcem 

tudi ne more vplivati na razmerje med delodajal-
cem in zavarovalnico, pri kateri ima zavarovano 
svojo civilno odgovornost, saj tovrstni zahtevki 
obeh zavodov niso vključeni v zavarovanje splo-
šne civilne odgovornosti. to še dodatno pomeni, 
da bomo v primeru škodnega dogodka prejeli zah-
tevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje (oziroma 
morebiti celo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje) pa tudi zahtevek samega delavca za 
povračilo škode za škodni dogodek, ki je nastal 
med delom ali v povezavi z njim. Le-ta bo sicer do 
določene vsote poravnan iz naslova zavarovanja 
splošne civilne odgovornosti, s presežkom pa se 
bo delavec obrnil na delodajalca. 

3 ZAKljUČeK
iz doslej zapisanega je mogoče zaključiti, da se je 
treba v podjetjih, da bi se izognili tovrstni odško-
dninski odgovornosti in posledično povečevanju 
finančnih obveznosti podjetja, celovito lotiti 
ureditve področja varnosti in zdravja pri delu. 
Priporočljivo je, da se v povezavi s tem izvajajo 
naslednji ukrepi:
– strogo in dosledno upoštevanje vseh podzakon-

skih predpisov (še zlasti tistih, ki predpisujejo 
način dela na področju gozdarstva);

– stalen nadzor nad delavci in med njimi, doku-
mentirano opozarjanje na morebitne kršitve 
ter ukrepanje zoper kršitelje;

– priporočljivo je tudi uporabljati ukrep disci-
plinskega postopka v skladu z ZDR;

– poskus poravnave glede višine odškodnine z 
ZZZS ali ZPiZ, če je očitno, da niso bili upo-
števani vsi predpisi;
postopek pred sodiščem je smiseln le pri večjih 

zahtevkih in če smo prepričani, da smo storili vse 
potrebno – vedno je potreben izvedenec za varnost 
in zdravje pri delu, kar še dodatno poveča stroške 
postopka, poleg tega so postopki, ki potekajo na 
sodišču, dolgotrajni.

Le tak način urejanja dela ter njegove varnosti 
je najmočnejši ukrep, ki onemogoča uresničevanje 
regresnih zahtevkov obeh Zavodov, predvsem 
pa omogoča dobro in varno delovno okolje ter 
zmanjšuje stopnjo tveganosti nezgod pri delu, 
za katere si vsi želimo, da se z njimi srečujemo 
čim redkeje.

Kovač, V.: Zahtevki za povračilo škode s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
ter Zavod za gozdove Slovenije sta 1. aprila 2010 
na Krasu organizirala posvetovanje o upravljanju 
gozdnega prostora. Udeležilo se ga je  več kot 
devetdeset udeležencev. Na posvetovanju so vabljeni 
avtorji prispevkov predstavili tematiko z različnih 
področij, ki posegajo na ravnanje z gozdnim pro-
storom.  izdan je bil tudi zbornik prispevkov, ki je 
v obliki pdf dostopen na spletni strani ZGS in BF, 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
Posvetovanje se je zaključilo s terenskim ogledom 
primerov dobre in slabe prakse glede krčitve gozdov 
v kmetijske namene. 

Sodelujoči so izpostavili številne težave, predlagali 
spremembe in dopolnitve postopkov pri odločanju 
o posegih gozdni prostor, kar lahko strnemo v 
zaključke:

Prostorsko opredeljene odločitve o rabi gozdnega 1. 
prostora so pomembne za i) ustrezno in skladno 
gospodarjenje z gozdovi in ii) za sodelovanje v 
prostorskem načrtovanju in odločanju o spre-
jemljivosti posegov v gozdni prostor.
Pritiski na gozdni prostor se povečujejo, kar 2. 
se odraža v skokovitem povečevanju  števila 
vlog za krčitve gozdov predvsem v kmetijske 
namene pa tudi druge. Zato se povečuje obseg 
dela Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) pri 
izdajanju strokovnih mnenj in soglasij za posege 
v gozd in gozdni prostor.
Ob povečevanju gozdnatosti v Sloveniji se 3. 
ustvarja mnenje, da je gozda preveč in da krčitve 
zato niso problematične. Krčitve so sicer lahko 
upravičene, vendar splošno  večanje gozdne 
površine ne more biti vnaprejšnji argument za 
odločanje o krčitvah, posebno ne na območjih 
z  majhno gozdnatostjo in velikim pomenom 
splošnokoristnih vlog gozdov. Zato je  treba 
zahteve za krčitve obravnavati selektivno.
Za uspešen nadzor nad rabo gozdnega prostora 4. 
je nujno sodelovanje gozdarske inšpekcije in 
Zavoda za gozdove Slovenije.  Javna gozdarska 
služba lahko s sprotnim odkrivanjem nedovolje-
nih posegov in obveščanjem gozdarske inšpekcije 
prispeva k učinkovitejšemu delu gozdarske 
inšpekcije in omejevanju tovrstnih posegov v 
gozdnem prostoru.

Gozdni prostor: načrtovanje, raba, nesoglasja. Povzetek  
in zaključki posvetovanja
Andrej BONčiNA, Dragan MAtiJAšić

Javnost je treba obveščati o krčitvah gozdov in jo 5. 
sproti seznanjati s pravnimi predpisi, ki posegajo 
na področje posegov v gozdni prostor.
Zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja 6. 
je zapletena in pogosto nepregledna. Na področju 
gozdarstva je izjemno šibka vsebina državnih in 
občinskih prostorskih  načrtov. Smernice, ki jih 
gozdarji pripravljamo v postopku sprejemanja 
prostorskega načrta, se le delno upoštevajo ali 
pa so v celoti prezrte.  Pri izdelavi planskih 
aktov bi se morali gozdarji aktivneje vključiti 
že v postopke njihovega nastajanja. Sedanji 
planski rabi gozd in kmetijsko zemljišče pogosto 
izhajata iz zastarelih podlag, zato bi bilo treba 
večjo pozornost nameniti ustreznemu določanju 
strokovno ustreznih planskih rab.  
V  prihodnje bo treba posebno pozornost name-7. 
niti umestitvi stavbišč v prostor in njihovemu 
vplivu na gospodarjenje z gozdovi.
Zahteve do gozdov se spreminjajo, zato je treba 8. 
dopolnjevati zasnovo večnamenskega gospo-
darjenja v gozdnem prostoru. Mogoči načini 
so uvajanje participacije, dopolnjeno vredno-
tenje gozdnega prostora, upoštevanje različnih 
prostorskih meril, načrtovanje na različnih in 
vsebinsko ustreznih ravneh. takšna prizadevanja 
bi prispevala k večjem upoštevanju gozdnogo-
spodarskih načrtov kot strokovnih podlag  – tudi 
za presojo posegov v gozdni prostor. 
Dodelati je treba strokovne podlage za usmer-9. 
janje razvoja gozdnega prostora, intenzivirati 
sodelovanje med institucijami, ki posredno ali 
neposredno posegajo/vplivajo na ravnanje z 
gozdnim prostorom, intenzivirati tudi  medsek-
torsko sodelovanje, hkrati pa povečati pristojnost 
gozdarske stroke v prostorskem načrtovanju.
Spodbuditi in podpreti je treba raziskave s 10. 
področja upravljanja gozdnega prostora, kot so 
presojanje primernosti posegov v gozdni pro-
stor, intenzivnejše upoštevanje živalstva, voda, 
naravovarstva pri načrtovanju rabe gozdnega 
prostora, presojanje kakovosti prostorskih podat-
kov, primernosti gozdnega prostora za določene 
rabe, določanje prioritet pri gospodarjenju z 
gozdnim prostorom. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Podnebne spremembe so nas že doletele
V zadnjih desetletjih beležimo podnebne spremembe, 
ki so domnevno v večji meri posledica človeške 
dejavnosti. to potrjujejo tudi meritve nekaterih 
meteoroloških spremenljivk v zadnjih 50 letih. V 
zadnjih sto letih se je temperatura v srednji Evropi 
na zemeljskem površju v povprečju dvignila za skoraj 
eno stopinjo, v tem stoletju pa naj bi se povečala še za 
2 do 6 °C. Vzrok sprememb se pripisuje toplogrednim 
plinom. V Evropi se podnebje segreva hitreje od 
svetovnega povprečja. Zimske temperature zraka se 
večajo hitreje kot letne. Spremembe so opazne tudi 
pri padavinah. Na severu jih je bilo na letni ravni 
tudi za tretjino več, na jugu za petino manj. Največja 
odstopanja so pozimi. Spremembe so opazne tudi 
v taljenju ledenikov. Evropski ledeniki so dosegli 
najnižjo raven v zadnjih 5000 letih. 

Podnebne spremembe se že nekaj desetletij odra-
žajo v rastiščnih dejavnikih gozdov. Gozd je sicer 
zelo prožen in prilagodljiv ekosistem, ki na bežen 
pogled ne daje vtisa spreminjanja. Zaradi dolgoživosti 
dreves vse spremembe v gozdni ekosistem vstopajo 
zelo počasi. Merljivi sestojni kazalniki potrjujejo 
domneve znanstvenikov, da so posledice podnebnih 
sprememb opazne že v gozdu. Stopnje rasti dreves 
ne povečujejo le višje temperature, temveč tudi 
povečana koncentracija CO2. Zanimivo je, da pove-
čana stopnja CO2 različno deluje na drevesne vrste. 
Smreka na kislih tleh sprejema več CO2, bukev pa 
na bazičnih. Zato bukev na apneni podlagi postaja 
konkurenčnejša smreki. 

Zanimiva so tudi fenološka opazovanja. Pri-
merjalni podatki v srednji Evropi izpred nekaj 
desetletij kažejo na nekajdnevno zgodnejše olistanje 
in cvetenje gozdnega drevja v zadnjih desetletjih. V 
zadnjem obdobju tudi primerljivi podatki obarvanja 
in odpadanja listov kažejo na nekajdnevni zamik. 
to pomeni, da se je v nekaj desetletjih rastna doba 
podaljšala za eno dekado. Podobne ugotovitve veljajo 
tudi za Severno Ameriko. 

Na spremembe temperature zraka in razvoja 
fenoloških faz pri rastlinah se odziva tudi živalski 
svet. Nekatere ptice selivke se prej vračajo, za seli-
tev v toplejše kraje pa se odločajo pozneje. Milejše 
zime vplivajo tudi na selitev gozdnih živali. Boljše 
prehrambne razmere so vzrok za poznejšo selitev 
iz višje ležečih predelov v nižje ležeča. Pri gozdnih 
živalih je pričakovati razmah novih bolezni, ki jih 
pospešuje povišana temperatura zraka. 

Gozd in podnebne spremembe
V kmetijstvu in tudi v gozdu se v zadnjem času 

pogosteje pojavljajo bolezni in razvoj škodljivcev, 
ki so bili še pred nedavnim bolj znani v toplejših 
krajih. Razmah bolezni in insektov, ki v preteklosti 
niso bili značilni za naše kraje, še najbolj potrjuje 
tezo o  podnebnih spremembah. 

Gozdni ekosistem se zelo počasi odziva na spre-
membe dejavnikov okolja. Najopaznejša sprememba 
zaradi dviga temperature zraka je dvigovanje zgornje 
gozdne meje. tudi ta je na kratek čas komaj zaznavna, 
na daljši časovni interval pa potrjuje vertikalno 
napredovanje. V Sloveniji je dvigovanje zgornje 
gozdne meje največkrat povezano z opuščanjem 
sečnje in paše v gorskem svetu. tako se gozd že vrača 
na kraje, kjer je bil v preteklosti. V naših krajih bodo 
temperaturne spremembe le še nekoliko dvignile 
zgornjo mejo uspevanja drevja. Zaradi zaraščanja 
se bo spremenil videz krajine.

Na uspevanje gozdnega drevja v povezavi s pod-
nebnimi spremembami še najbolj vplivajo vremenski 
ekstremi, kot sta vročina in sušno obdobje. Oba 
dejavnika sta zagotovo najmočnejša med tistimi, 
ki pospešujejo hitre spremembe. Najizraziteje sta 
se pokazala v poletju leta 2003. V srednji Evropi 
sta ponekod prav neobičajna vročina in dolgotrajna 
suša zlasti na izpostavljenih legah povzročila sušenje 
borovih sestojev. Zanimivo je, da hrast ni doživljal 
stresnih situacij na ustreznih rastiščih. še najbolj 
zaskrbljujoča je množičnost smrekovih podlubnikov, 
ki najpogosteje poškodujejo čiste smrekove sestoje. 
Zaradi snega in vetra doživljajo največji razmah 
škodljivcev in bolezni poškodovani sestoji. 

S spremembami bomo živeli 
Podnebne spremembe bodo oblikovale naše življenj-
sko okolje. S sedanjimi ukrepi jih zagotovo ni mogoče 
zaustaviti, tudi radikalni gospodarski ukrepi jih ne 
bodo upočasnili na hitro. Na spremembe se bomo 
morali prilagoditi. V naših krajih pričakujemo več 
padavin pozimi in manj poleti. Kljub manjši skupni 
količini padavin poleti bodo nalivi lahko močnejši. 
Pričakovati je več vremenskih ekstremov; zime bodo 
krajše in toplejše in zato revnejše s snegom. Mešanje 
toplejših zračnih mas bo povečalo možnost težkega 
snega. Poleti lahko pričakujemo pogostejše in daljše 
vročinske valove z daljšimi obdobji brez padavin. 
Pretoki rek in potokov bodo bolj nestanovitni. 
Naravne ujme bodo povzročale vse več škode, tudi 
v gozdu. Posamezna leta se bodo med seboj precej 

Stališča in odmevi



GozdV 68 (2010) 4260

razlikovala glede padavin in temperatur. Pričakujemo 
tudi več gozdnih požarov.

Gozdarje zanima vpliv sprememb na gozd. 
Spremembe so namreč večna stalnica v gozdu. V 
zgodovini je bil gozd že večkrat na preizkušnji. 
Obstoj si je moral vedno reševati s prilagajanjem in 
prav prilagajanje je njegova glavna strategija obstoja. 
Gozdarji v gozdovih zagotovo lahko pričakujemo 
spremembe. V gozdu je mogoče z ukrepi vplivati 
na primerno zgradbo, s katero bo lažje kljuboval 
spremenjenim dejavnikom okolja. 

Mlad gozd bo najlažje prenašal spremembe 
podnebnih dejavnikov, oblikoval in odraščal bo 
brez »nostalgije« po starih časih. Pričakovati je, da 
bodo stresnim stanjem najbolj podvrženi starejši in 
umetno osnovani sestoji. Neprilagodljive združbe 
sprememb ne bodo preživele zlahka. V naravi se 
ohrani le dobro in preizkušeno! 

Podnebne spremembe prinašajo nove 
izzive
V zadnjem desetletju razvoj gozdarske stroke zelo 
napreduje v smer upoštevanja napovedi podnebnih 
sprememb. Med gozdarje in lastnike gozdov prinaša 
novo miselnost. Podnebne spremembe pomenijo 
tudi novo strategijo in politično moč. Spremembe ne 
zadevajo samo gozdov in gozdarstva, postale bodo 
pomemben dejavnik pri načrtovanju gospodarjenja 
s prostorom. 

Za gozdarje pomeni največji izziv oblikovanje 
naravnih in stabilnih zgradb gozda. Najlaže jih je 
začeti v mladih sestojih in v prebiralnih gozdovih. 
Mlad gozd bo zagotovo najprej ponudil priložnost 
drevesnim vrstam, ki so bile še pred nedavnim neko-
liko zapostavljene in niso izpolnjevale pričakovanih 
gospodarskih učinkov ali so bile odrinjene zaradi 
medvrstne konkurence. Pri tem mislimo predvsem 
na razmah listavcev. 

Dobro poznavanje rastišč in njihovega odzivanja 
na podnebne spremembe bo postalo pomembna 
odlika gozdarjev. Bori bodo poraščali tla, skro-
mna s hranili in vlago. Hrastova gabrovja se bodo 
najbolj počutilabodo najbolj uspevala na toplejših 
in globokih tleh. Bukev bo najbolj konkurenčna v 
submontanskem pasu. Zelo dobro se bo družila z 
vsemi drugimi drevesnimi vrstami. Pričakovati je, 
da se bo vrnila na svoja rastišča, ki so ji bila odvzeta 
s pospeševanjem smreke. Na nekoliko višjih legah 
se bo družila z jelko, kjer bo tvorila najstabilnejše 
sestoje. V vseh gozdnih združbah je pričakovati večjo 

primešanost drugih drevesnih vrst, ki se značilno 
ne pojavljajo v večjih strnjenih sestojih. Smreki po 
navadi pripisujemo najbolj črn scenarij. Zagotovo 
bo še najmanj ogrožena v gorskem svetu. Zaradi 
dobrih pomladitvenih lastnosti in konkurenčnosti 
pred drugimi drevesnimi vrstami bo še vedno 
prisotna na rastiščno njej primernih legah. Večja 
primešanost smreke z drugimi drevesnimi vrstami 
in krajše proizvodne dobe bodo svojevrsten izziv za 
gozdarje, ki bodo želeli zadržati gospodarski pomen 
gozdov. Zanimivo je, da se iglavci, zlasti bori in 
smreka v primerih sukcesivnih stadijev pogosto lažje 
prilagodijo na spremembe kot listavci. Na površinah, 
ki jih bodo doleteli največji stresi, je pričakovati več 
pionirskih drevesnih vrst.

Gozdove že sedaj pripravimo na 
podnebne spremembe
Gozdarji se bomo morali truditi za večjo pestrost 
gozdov, krajše proizvodne dobe in se srečevali z 
novimi boleznimi, škodljivci, ujmami, bolj oza-
veščenimi lastniki ter pritiski javnosti. Pri delu 
bomo prisiljeni uporabljati sodobno tehnologijo, za 
katero bo potrebno več znanja in boljša logistika. 
Za gospodarjenje bomo potrebovali večjo odprtost 
gozdov. Ekonomija gospodarjenja z gozdovi bo 
motor razvoja.

Prerasti moramo prepričanja o lastni nemoči 
vplivanja na gozd in prestopiti na višjo raven razmi-
šljanja, da bomo objektivno dojeli razvoj podnebnih 
sprememb in prilagodili gospodarjenje z gozdom.

Sprejemanje in razvoj nove miselnosti bosta za 
nekatere glavni problem, za druge pa strokovni 
izziv!

Priložnosti prilagajanja gozdnih sestojev na 
pričakovane podnebne spremembe se kažejo v 
gojitvenih ukrepih. Z redčenjem vplivamo tudi 
na drevesno sestavo in na način mešanosti. V 
preredčenih sestojih drevesa oblikujejo močnejše 
koreninske sisteme, zato je boljša preskrba z vodo 
in hranili. Zelo ukoreninjena drevesa tudi hitreje 
volumensko priraščajo. Omenjeni ukrepi ne pove-
čujejo le večje biološke in mehanske stabilnosti, 
temveč povečujejo gospodarsko vrednost gozdov. 
V gospodarsko zanimivih gozdovih sta motivira-
nost za delo in skrb lastnikov precej večja. S takim 
delom gozdarji tudi opravičujemo svoj obstoj in 
zaupanje javnosti. 

tomaž POLAJNAR
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Zaključki z javne razprave o Gozdovih in gozdarstvu 
Slovenije, ki jo je organiziral Forum 21. oktobra 
2009. 

V dveh desetletjih spremenjenega sistema (tudi 
gozdarskega) lahko empirično in teoretično posta-
vimo nekaj trditev: 
–  Les kot materialni produkt gozda izgublja svoj 

pomen. Pomen pa pridobivajo njegove neproi-
zvodne dobrine (funkcije). Žal jih še ne znamo 
ovrednotiti z znanimi vrednostnimi merili. 

–  Slej kot prej mora Slovenija v spreminjajočih se 
globalnih razmerah iskati svoje razvojne pred-
nosti in jih v strategiji (končno) tudi oblikovati 
kot prio ritete. Gre za vodo, zrak in posredno za 
gozdove, ki pogojujejo prvo navedene.

Načrtovanje 
V gozdarstvu ima načrtovanje večstoletno tradicijo. 
izhaja iz biološkega ritma drevesa in gozda, ki pre-
sega človeškega. Zato je bilo načrtovanje nujno že 
v obdobju maksimirane materialne funkcije gozda. 
Ko se skokovito veča pomen nep roizvodnih (ekolo-
ških) funkcij, ki niso nadomestljive (za razliko od 
materialnih), pa je načrtovanje celo brezpogojno 
potrebno. Žal so po tranziciji (leta 1990) načrtovanje 
nekateri razglašali za nekakšen nostalgični repek 
socialističnega planskega gospodarstva, kar kaže 
na popolno nepoznavanje pomena gozdnogospo-
darskega načrtovanja. 

V 2. polovici prejšnjega stoletja je bilo načrtovanje 
primerno, neprimerno pa je bilo ponekod izvajanje 
načrtov na operativni ravni, predvsem zaradi izjemno 
razdrobljene gozdne lastnine. iz tega konteksta izhaja 
dilema: ali načrtovanje prilagoditi takšni lastnini, 
kot jo imamo (ki, mimogrede, ovira tudi druge 
postopke v gospodarjenju z gozdovi), ali pa lastnino 
pripraviti (privesti) v takšna razmerja v družbi, da bo 
mogoče izvajanje strokovno načrtovanih procesov. 
(Pred zamenjavo družbenega sistema smo že imeli 
nekaj podob nega.) 

Vsekakor pa pomislek, ali v gozdnem gospo-
darstvu sploh načrtovati, nima nobene strokovne 
podpore. Gospodarjenje brez idej in načrtov, denimo 
po izključno tržni logiki, bi vodilo v pospešeno 
razvojno degresijo in na koncu v uničenje (edi nega) 
implikativno delujočega slovenskega razvojnega 
(strateškega) resursa. 

V razmišljanjih, kako in kaj moramo v gozdarstvu 
izboljšati, se bo slej kot prej pojavila imperativna 

država Slovenija, kaj čakaš! 
potreba redefinirati lastnino gozda oziroma lastnino 
njegovih produktov. Mogoče je pri tem vprašanje 
lastnine gozdov – torej zasebne ali javne – v zdajšnjem 
času manj pomembno. Bistveno pa je vprašanje: kdo 
naj bo lastnik neproizvodnih dobrin gozda: lastnik 
gozda ali javnost. Vprašanje ni zgolj naše, ampak 
je evropsko. V Evropi poznajo kar nekaj rešitev. 
Ni univerzalnega modela, vsi pa vodijo k javnemu 
lastništvu teh dobri. (analogno kot so vode, zrak, 
rude, sončna energija ali ponekod tudi lov.) tega 
vprašanja ne bi smeli odlagati, saj ga bo dosti težje 
urediti, ko bodo nematerialne dobrine gozda začele 
dobivati »tržno obliko«. Dokaz za pomanjkljivosti 
strateškega načrtovanja je za Slovenijo tudi sramotno 
slab izplen v kyotskih pogajanjih.1 

Vpletanje politike v gozdarstvo
V ta vsebinski sklop dilem sodi tudi vprašanje 
vpletanja politike v gozdarstvo. Vpletanje politike je 
bilo in bo ostalo še vedno. Ni pa nobene potrebe, da 
se v gozdnogospodarsko politiko vpletajo politične 
stranke. Generator vpletanja je izjemna razdroblje-
nost gozdne lastnine. če bi uspešno rešili problem 
lastnine nematerialnih (ekoloških) dobrin gozdov, 
bi v dobršni meri izločili tudi škodljivo vpletanje 
politike (političnih strank) v razreševanje gozdno-
gospodarske problematike (zlasti pri vzpostavljanju 
pravnega reda tega področja). V tem primem bi bila 
politika kot taka lahko tudi tvorna. (Spomnimo naj, 
kako občine ne zmorejo prek svojih lokalnih sebičnih 
interesov –– primer delitve dohodkov od koncesnin 
od državnih, torej javnih gozdov.) tvorna bi bila 
lahko bolj na državni kot na lokalni ravni, kjer ob 
tako razdrobljeni lokalni samoupravi ne moremo 
pričakovati razumnejših odločitev. V takšnem 
okolju ostane tudi eden od temeljev v gozdnem 
gospodarstvu, to je solidarnost, samo še iluzija. še 
več. Solidarnost v gozdnem gospodarstvu ostaja 
iluzija tudi ne glede na lastništvo in tudi velikost 
ni odločilna, dokler ima množica slovenskih občin 
in njihovih politik (interesov) takšno veljavo, kot 
jo ima sedaj. Pravni red vsega gozdarstva bi moral 
biti v pristojnosti samo najvišjih oblastnih organov 
v državi. 

1 Pri nas je delež lesa v DBP majhen in se še zmanjšuje. 
Zato ni nobenega racionalnega razloga, da ne bi ostal 
les, ki je materialna dobrina gozda, v posesti lastnika 
gozda. 
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V našem gozdarstvu je nekaj temeljev, ki se jim 
ne smemo odreči. to so poleg omenjene solidarnosti 
še trajnost donosov, sonaravnost kot metoda gojenja 
gozdov in enaka strokovna obravnava vseh gozdov 
ne glede na lastništvo. 

trajnost
V gospodarjenju z gozdovi mora biti trajnost donosov 
progresivna konstanta. Je temelj iznad vseh teme-
ljev. Zagotavlja vse, kar pričakujemo od resursa, 
ki zagotavlja življenje. Ne gre le za trajnost mate-
rialnih donosov gozda (čeprav so pomembni tudi 
ti), v ospredju morajo biti glavni, sicer postopni 
cilji, donosi nematerialnih dobrin (funkcij). (Bolj 
ali manj pa so eni in drugi donosi v medsebojni 
pozitivni soodvisnosti.). takojšnja vgraditev teh 
ciljev v strategijo bi nam in zanamcem prihranila 
marsikatero razočaranje in napore pri odpravljanju 
zdajšnjih zablod. 

Sonaravnost v gojenju gozdov hkrati zagotavlja 
tudi trajnost donosov. težava pa je v tem, da človek 
(gozdar) še ne pozna in še dolgo ne bo poznal 
vseh bioloških procesov v naravi, ki določajo rast 
gozdov. S tega vidika sonaravnost nima končnega 
cilja (oblike, rešitve). V gospodarjenju z gozdovi 
je sonaravnost pravzaprav pot spoznavanja nekih 
zakonitosti, ki jih je treba spoštovati, da bi trajno 
dosegli največje donose in ki načelno nimajo alter-
native. Največ sonaravnosti je tam, kjer gozdove 
prepustimo sonaravnemu razvoju. to pa ni cilj 
gozdarstva. tako je zdaj, ko lastniki nedopustno 
zanemarjajo gojenje in nego. Nevarnost je tudi 
v nerazumevanju termina sonaravnost. to ne bi 
smelo pomeniti poenostavljanja, ki bi se omejevalo 
zgolj na vizualno opazovanje; denimo dogajanje v 
pragozdu ali rezervatu bi nam in zanamcem pri-
hranilo marsikatero razočaranje in prizadevanja 
pri odpravljanju zdajšnjih zablod. 

idejna predpostavka enake strokovne obravnave 
gozdov ne glede na lastništvo je specifična, saj je 
aktualna v takšnih okoljih, ki imajo več oblik lastnine 
(tudi naše je takšno); medtem ko za evropski čas in 
prostor (kamor mi v tem pomenu sicer ne sodimo), 
skorajda ni pomembna. tako lastnina gozdov v veliki 
meri določa odnos družbe (države) do gozdov. V 
takšnih primerih je sonaravno gospodarjenje z goz-
dovi zelo ovirano, če ne celo onemogočeno. Zato je 
tako pomembna enaka strokovna obravnava gozdov, 
ne glede na lastništvo. 

Solidarnost
Slovenski gozdovi imajo zelo različne geografsko-
podnebne razmere. Na razmeroma majhnem 
prostoru so podnebne razmere zelo različne in 
vremenske spremembe so pogoste in izrazite. 
Kljub prevladujoči endemični strukturi gozdov 
so njihove poškodbe pogoste. Da poškodbe ne 
bi prizadele zgolj lastnika, je pomembno, da je 
v gospodarjenje z gozdovi vgrajen institut soli-
darnosti, ki je naslednji temelj našega gozdarstva. 
Majhne lastninske (gospodarske) enote take 
škode ne morejo sanirati same. Naj spomnimo 
na žled v brkinskih gozdovih v zadnjih tridesetih 
letih ali na mnoge relativno manjše vetrolome 
na Gorenjskem in že tradicionalne požare težko 
vzgojljivih borovih gozdov na Primorskem. tudi 
mnoge me1ioracije in ogozditve, ki prispevajo k 
ekološki stabilizaciji celotnega slovenskega narav-
nega prostora, so nujne, kar je naloga vsega našega 
gozdarstva. Žal pa niso poceni in jih ni mogoče 
reševati na lokalni ravni. Vsako zavarovalništvo 
sloni na solidarnosti. Oblike so zelo različne. 
V gozdarstvu je bil v prejšnjem družbenem 
sistemu že vpeljan sistem solidarnosti, ki je bil 
institucionaliziran v gozdnem skladu oz. skladu 
biološke amortizacije. tako rešitev so nam zavidali 
povsod po svetu. Že zgolj to dejstvo kaže, kako je 
solidarnost pomembna za ohranjanje gozdov, pa 
tudi to, kako jo je težko oblikovati na operativni 
ravni. (Dokler se nič ne zgodi, je težko zbirati 
denar za primer naravne nesreče.)

les, naša pomembna obnovljiva  
surovina
Ob pogledu naprej pa ne smemo pozabiti tudi na les, 
ki je naša edina pomembnejša surovina, pa še obno-
vljiva je. Žal smo v zadnjih dveh, treh desetletjih v 
Sloveniji uničili obrtno in industrijsko mehansko pre-
delavo lesa, ki je imela značaj nacionalne dediščine, 
ki je bila tako rekoč vgrajena v slovensko ljudsko 
zavest. Zdaj najlepšo hlodovino pretežno izvozimo, 
slabo pokurimo ali sploh zanemarimo, uvažamo pa 
deske ter pohištvo, narejeno iz slovenskega lesa. tako 
izgubljamo lastno znanje, izkušnje in predelovalne 
zmogljivosti. Sistemsko ignoriranje 4 mio kubičnih 
metrov etatne surovine je nedopustno, je zločinsko. 
Kmetijsko-gozdarska in Gospodarska zbornica ter 
politične stranke nosijo velik del odgovornosti za 
takšen gospodarski neuspeh. 
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financiranje
V gozdarstvu je financiranje temeljni in zelo občutljiv 
problem. Rešitve, ki smo jih sprejeli po tranziciji, 
so bile ideološko oportunistične, niso ustrezne in je 
potrebna temeljita sprememba sistema. Ni nujno, 
da bi bila najboljša rešitev takšna, kot je bila pred 
tranzicijo, vsekakor pa mora gozdarstvu zagotoviti 
absolutno finančno avtonomijo. V gozdarstvu 
gospodarski in biološki ritem nista štiriletna (kot 
je ritem v politiki), sta dolgoročnejša, zato ne 
moreta biti finančno odvisna od razpoloženja in 
političnih interesov poslancev. V dvajsetih letih je 
proračunsko financiranje javne gozdarske službe 
strokovno obubožalo gozdarstvo, ker je sistematično 
uničevalo iniciativo in motivacijo v stroki. V takšnih 
razmerah je bogato strokovno znanje kadrov hitro 
plahnelo in se ponekod sprevračalo v nepopravljivo 
brezciljnost. 

Kam sodi gozdarstvo?
Na resorski (državni) ravni že dobrega pol stoletja 
združujemo gozdarstvo s kmetijstvom, kar postaja 
popoln nesmisel zlasti v razvojnih težnjah gozdov 
in gozdarstva, v katerih dobivajo ekološke funkcije 
gozdov dominanten pomen,. Končno pa so že pred 
več kot 100 leti spoznali, da so gozdovi tisti, ki urav-
navajo tudi vodni režim dežele. Že to dejstvo bi bilo 
dovolj, da obnovimo tradicijo povezanosti gozdar-
stva z vodarstvom. to pa je le eden razumljivejših 
razlogov. Ne gre za formalnost, temveč za nujno 
potrebno funkcionalnost. Gozdarstvo je v skoraj vseh 
politično-ekonomskih elementih (razen v elementu 
položajne rente) in v popolnoma vseh proizvodnih 
in varovalnih elementih različno od kmetijstva. 
Razmislek o resorskem umeščanju gozdarstva je 
nujen. trenutno pa je zaradi njegovih naravnih, 
socialnih in ekonomskih značilnosti najprimerneje, 
da je gozdarstvo samostojna resorska enota. 

Naravovarstvena vloga gozdov
Naravovarstvena funkcija gozdov je ena najstarejših 
funkcij, ki se jih človek tudi zaveda. Za oceno njenega 
pomena še nimamo metričnih meril. človek jo je 
gojil in izrabljal zavedno, hkrati z lesnoproizvodno 
funkcijo. Vedno je bila kot stranski učinek ravnanja z 
gozdom. Kljub temu pa v Sloveniji poznamo institu-
cionalizirano naravovarstveno vlogo gozdov že zelo 
dolgo. Med gozdarji je že v predprejšnjem stoletju 
načrtno razvijal takšno vlogo gozdov dvorni svetnik 
gozdarski inženir A. šivic. Za njim so v prejšnjem 
stoletju številni gozdarji (D. Mlinšek, M. Ciglar 
in drugi) ter mnogi naravoslovci (A. Piskernik, S. 
Peterlin in drugi) načrtno razvijali naravovarstveno 
misel za gozdove. Največkrat so te pobude odražale 
v fizični in pravni zaščiti gozdov: kot parki različnih 
kategorij, rezervati, v pozitivni zakonodaji in še na 
druge načine. Gozdovi varujejo mnoge geografske, 
vegetacijske, geološke, talne, podnebne in druge 
sklope, zaradi česar govorimo o integralni naravo-
varstveni funkciji. 

Na tem področju skorajda ni strokovnih dvomov, 
so pa politični, socialni, pravni in tudi kulturni. Zavod 
za varstvo naravne dediščine ni dovolj. Ob množici 
drugih naravovarstvenih težav gozdovi ne »pridejo 
na vrsto«. Prenos zavodovih pristojnosti v povezavi 
z gozdovi v gozdarstvo bi bil vreden razmisleka. 

Zaščita vseh gozdov v Sloveniji v pomenu parkov-
nega varstva pa bi bilo glede na zapisano dolgoročno 
najbolj modro. 

Namesto zaključka, teza: Gozd in gozdarstvo 
sta v Sloveniji (lahko) nacionalna valuta priho-
dnosti. 

Mag. Janez čERNAč, Jože FALKNER,
dr. Franc GAšPERšič, Marko KMECL,  

Stane PEtERLiN 
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Uvodnik

Uvodnik

Izid tematske številke Gozdarskega vestnika Gozdovi v Mestni občini Ljubljana po 
naključju sovpada s skorajšnjim sprejetjem Odloka o razglasitvi gozdov s poseb-
nim namenom, s katerim ljubljanski Mestni svet ureja pravni status ljubljanskih 
gozdov. S tem se mesto Ljubljana uvršča med izbrana slovenska mesta (Celje, 
Novo mesto, Nova Gorica) in svetovne prestolnice (npr. Dunaj, Zurich, Berlin 
…), ki zgledno gospodarijo s tako imenovanimi »urbanimi gozdovi«, za kar si 
Zavod za gozdove Slovenije prizadeva že vse od leta 1997. »Urbani gozdovi« so 
namreč zelo pomembni zaradi socialnih in ekoloških funkcij, ki jih nudijo mestnim 
prebivalcem; omogočajo neposreden stik z naravo, mir, sprostitev, estetski užitek, 
so nenadomestljiv rekreacijski prostor Ljubljančanov in okoličanov. Hkrati so ti 
gozdovi naravni filter za onesnažila, hrup, blažijo erozijske procese in varujejo 
vodne vire. 

Gozdovi v Mestni občini Ljubljana zavzemajo 11.080 ha, kar je 40 % celotne 
občine. Lastniška struktura gozdov v Mestni občini Ljubljana je specifična težava 
pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi in njegovem izvajanju. Razdrobljenost 
zasebne posesti vpliva na slabo izvedbo načrtovanih del, ukrepe varstva gozdov 
in slabo stanje gozdnih prometnic. Mnogi lastniki zemljišč imajo manjši dohodek 
zaradi omejitev z gozdnogospodarskimi načrti določene lesnoproizvodne funk-
cije, hkrati pa nastajajo dodatni stroški zaradi intenzivnejše nege in vzdrževanja, 
posebnega režima ureditve ter opreme gozdov z rekreacijsko infrastrukturo. Skupne 
površine gozdov, ki je razglašena za gozd s posebnim namenom, je 1.444 ha, od 
tega jih je dobre tri četrtine v zasebni lasti. Odlok predvideva izplačilo odškodnine 
zasebnim lastnikom mestnih gozdov zaradi več omejitev pri uživanju njihove 
lastnine in posebnega režima gospodarjenja v teh gozdovih oziroma odkup gozd 
v primeru, da lastnik to zahteva. 

Gozdarska stroka z izidom tematske številke ponovno izkazuje pripravljenost s 
svojimi ekspertnimi posebnimi znanji in strokovnostjo prispevati h kar najboljšemu 
sožitju mesta, Ljubljančanov in okoličanov ter urbanih gozdov in njihovih lastnikov. 
Onesnažila, fragmentacijadrobljenje gozdnih površin in intenzivna urbanizacija 
negativno vplivajo na gozdno rastlinstvo in živalski svet. Tudi množični obisk, 
primeri nekulturnega obnašanja in celo vandalizma pospešujejo degradacijo bolj 
obremenjenih gozdnih predelov. 

Mestne oblasti so pogumno začele z zahtevno in dolgotrajno nalogo izvedbe 
določil Odloka ter primernega obveščanja javnosti o svojih aktivnostih. Upajmo, 
da jo bodo prebivalci mesta Ljubljane in okolice ter lastniki gozdov pozdravili 
in podprli. Kajti tudi sami so pred nalogo izboljšati poznavanje svojih pravic in 
dolžnosti, ki jih imajo do gozda in njegovih prebivalcev, predvsem pa opraviti 
»izpit iz gozdnega bontona«.

Dr. Urša VILHaR
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Strokovna razprava

1 STANJE GOZDOV V MESTNI 
OBČINI LJUBLJANA

Podatke o gospodarjenju z gozdovi v Mestni občini 
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) povzemamo po 
sedaj veljavnih gozdnogospodarskih načrtih (v 
nadaljevanju GGN) dveh gozdnogospodarskih enot 
(v nadaljevanju GGE), ki prostorsko  zajemata obmo-
čje Mestne občine Ljubljana; to sta GGE Ljubljana 
in GGE Polje. GGE Ljubljana  zajema zahodni in 
osrednji, najbolj poseljeni del, GGE Polje pa vzhodni 
del MOL. Gospodarjenje z gozdovi na območju, ki 
ga  obsega MOL, v okviru javne gozdarske službe 
usmerja Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Ljubljana. Večino GGE Ljubljana organizacijsko  
zajema Krajevna enota Ljubljana, GGE Polje pa je 
v pristojnosti Krajevne enote Domžale. 

GGE Ljubljana je bila na novo oblikovana in 
utemeljena z gozdnogospodarskim načrtom goz-
dnogospodarskega območja  Ljubljana z veljavnostjo 
2001–2010. Pri oblikovanju nove GGE se je  upošteval 

GDK: 62:922.2(497.4 Ljubljana)(045)=163.6

Gospodarjenje z gozdovi v Mestni občini Ljubljana 
Forest Management in the Municipality of Ljubljana

Marijana TaVČaR

Izvleček:
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razdrobljene zasebne posesti. Problematično je stanje na področju varstva gozdov in stanja gozdnih prometnic. 
Realizacija načrtovanih del je nizka,  velik pa je pritisk na gozdni rob in gozdni prostor z gradnjami in rabo gozdov. 
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načrt,  gozdovi s posebnim namenom

Abstract:
Tavčar, M.: Forest Management in the Municipality of Ljubljana. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 7. Translated by Marijana Tavčar, proofreading of the Slovenian 
text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The area of Municipality of Ljubljana is fairly forested, although the distribution of the forest is uneven. It is covered 
by two forest management units, Ljubljana and Polje. Main problems of the management are associated with a high 
share of scattered private property. The situation in the field of forest protection and state forest roads is problematic. 
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M. T., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, 
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interes MOL po združitvi gozdov znotraj meja občine. 
V GGE Ljubljana je poleg MOL še delček Občine 
Medvode. Prvi GGN GGE Ljubljana je bil izdelan za 
obdobje veljavnosti 2005–2014. Obdobje veljavnosti 
aktualnega GGN GGE Polje je 2002–2011. 

1.1  Površina gozdov
Na  območju MOL je 11.080 ha gozdov, ki prekrivajo 
40 % občinske površine. Najbolj gozdnato je hribovje 
vzhodno od Zaloga, kjer je GGE Polje. V njej je 
6.604 ha gozdov, gozdnatost pa kar 74 %. Precej bolj 
»gola« je GGE Ljubljana, kjer je 4.476 ha gozdov, 
gozdnatost pa je bistveno manjša, 24 %.

V prejšnjem desetletju (pred izdelavo aktualnih 
GGN GGE) so se na eni strani zaraščale kmetijske 
površine v predelih, oddaljenih od roba mesta, po 
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Slika 1: Lega gozdov v Mestni občini Ljubljana

drugi strani pa  so nastajale večje krčitve gozda: v 
GGE Polje zlasti zaradi kmetijskih namenov (30 ha) 
in urbanizacije (10 ha), v GGE Ljubljana pa zaradi 
infrastrukture (33 ha) in urbanizacije (8 ha).

1.2  Lastništvo gozdov
Večina gozdov, natančneje 91 %, je v zasebni lasti. 
Lastnica 7 % gozdov je država, manj kot 2 % ozi-
roma 189 ha gozdov pa je v lasti Mestne občine 
Ljubljana. 

Gozdna posest je izredno razdrobljena, saj je na  
območju MOL kar 15.000 zasebnih gozdnih posesti, 
ki so v lasti, če upoštevamo tudi solastnike, 22.000 
lastnikov gozdov. Zasebna gozdna posest v povpre-
čju meri 0,7 ha, vendar je precej večja v vzhodnem 
gozdnatem delu občine, kjer je v povprečju velika 
1,3 ha in izrazito drobna v zahodnem in v osrednjem 
mestnem delu občine, kjer meri slabe 0,4 ha.       

1.3  Kategorije gozdov
Prevladujejo večnamenski gozdovi, ki v tem mestnem 
okolju poleg proizvodnih funkcij opravljajo izrazito 

poudarjene socialne in ekološke funkcije oziroma 
»igrajo« več različnih vlog. 

V kategoriji varovalnih gozdov je 166 ha. Ti goz-
dovi so na Grmadi in Šmarni gori, v Zajčji Dobravi, 
v okolici Kašlja, Javorja ter Prežganja. 

V kategoriji gozdov s posebnim namenom, kjer 
ukrepi niso dovoljeni, sodi na občinski vzhodni meji 
11 ha velik gozdni rezervat Jazbine. 

1.4  »Gozdovi s posebnim namenom«
Kot gozdove s posebnim namenom z dovoljenim 
ukrepanjem se na območju MOL pri gospodarjenju 
obravnava okoli 1.500 ha gozdov, v katerih so ukrepi 
gospodarjenja prilagojeni njihovim izjemno poudar-
jenim socialnim funkcijam. Ti gozdovi so kot taki 
opredeljeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah 
dolgoročnega  načrta občin in mesta Ljubljane za 
obdobje 1986–2000 za območje MOL, s katerim so se 
spremenila in dopolnila območja gozdov s posebnim 
namenom (MOL, 2001). Po tem odloku so v  načrt 
mesta Ljubljane zarisana in zapisana kot območja 
gozdov s posebnim namenom naslednja območja: 

Tavčar, M.: Gospodarjenje z gozdovi v Mestni občini Ljubljana
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Rožnik in Šišenski hrib, Golovec (do obvoznice), 
Grajski grič, Šmarna gora in Grmada, Tabor in Straški 
hrib, Koseški boršt in Za Mošenico, Draveljska gmajna, 
Zajčja dobrava, Bokalce, Soteški hrib, Hrastje, Kleče, 
Stožice, Jarše, Dobrava pri Črnučah, Roje, Tacen, 
Dolnice, Brdo in Vrhovci, Kozarška gmajna in Dolgi 
most. Ta odlok naj bi  bil podlaga za sprejem odloka 
o razglasitvi gozdov s posebnim pomenom, ki bi ga 
MOL lahko sprejela po možnosti, ki jo ponuja 2. 
alinea 45. člena Zakona o gozdovih in po kateri se 
gozdovi s posebnim namenom z nekaterimi izjemno 
poudarjenimi socialnimi funkcijami gozda lahko 
razglasijo s predpisom lokalne skupnosti, če je izjemna 
poudarjenost funkcij gozdov v njenem interesu. V 
sodelovanju mestne uprave MOL in Zavoda za gozdove 
Slovenije sta bila marca 2003 pripravljena Osnutek 
odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom in 
Osnutek pravilnika o odškodninah in odkupih gozdov 
s posebnim namenom. Odbor za splošne zadeve in 
razvoj mesta MOL je na svoji 40. seji oktobra 2003 
sprejel naslednji sklep: »Postopki, vezani na osnutek 
odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, 
naj začasno mirujejo, saj MOL nima dovolj sredstev 

za njegovo uresničevanje.« Mirovali so do leta 2008, 
ko je MOL osnovala Projektno skupino za pripravo 
odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, 
ki je na novo pregledala in dodelala obstoječi predlog 
ter ga doslej pripravila za obravnavo na mestnem 
svetu MOL.

Ker MOL odloka o razglasitvi gozdov s posebnim 
namenom vse doslej še ni sprejela, je zgolj zaris območij 
od leta 2001  naprej s seboj prinašal nejasne omejitve 
pri prostorskem urejanju prostora. Novi občinski 
prostorski načrt MOL  je še v fazi sprejemanja. V 
osnutku Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljubljana (januar 2010) so večnamenski 
gozdovi označeni z GO, večina prej navedenih območij 
gozdov pa z »GPN – parkovni gozd«. Na MOL, Oddelek 
za urejanje prostora, se strinjajo, da izraz »parkovni 
gozd« ni ustrezen, saj se meša s pojmom parka, ki je 
stavbno zemljišče, gre pa za gozd po definiciji Zakona 
o gozdovih. V odlok o izvedbenem prostorskem načrtu 
bo po njihovem zagotovilu dodano pojasnilo kratice 
GPN, v skladu z definicijo iz Zakona o gozdovih. 
Izraz »GPN – parkovni gozd« bo zamenjan z izrazom 
»GPN« takrat, ko bodo gozdovi razglašeni za gozd s 

Slika 2: Kategorije gozdov v Mestni občini Ljubljana
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posebnim namenom z odlokom o razglasitvi. Če bosta 
časovno usklajeno  letos sprejeta odlok o razglasitvi 
gozdov s posebnim namenom  pa tudi novi občinski 
prostorski načrt MOL, je upati, da bodo izrazi ustrezali 
novemu pravnemu statusu teh gozdov.

1.5  Drevesna sestava in ohranjenost 
gozdov ter kakovost drevja

Največ je mešanih gozdov listavcev in iglavcev s 
prevladujočimi listavci, vmes pa so tudi v preteklosti 
nasajeni sestoji, v katerih prevladuje smreka. Zaradi 
steljarjenja so značilni tudi osiromašeni borovi 
gozdovi na sicer bukovih rastiščih. Ob obrežjih 
Save in ponekod Ljubljanice so prodišča z značilno 
obrežno vegetacijo. 

Med gozdnimi združbami prevladujejo bukovja 
(69 %), med njimi še posebno bukovi gozdovi z 
rebrenjačo, 18 % je acidofilnih borovij, 7 % gabro-
vij in dobrav, 5 % je logov, prisotnih pa je še več 
drugih rastišč. 

Med drevesnimi vrstami je glede na lesno zalogo 
na območju MOL največ bukve (35 %), sledijo hrasti 
(15 %),  smreka in bor (oba s 14 %), kostanj (10 %), 
gabri (3 %), manj pa je plemenitih listavcev (1 %) ter  
drugih listavcev in iglavcev (skupaj 8 %).

Gozdovi, v katerih so dovoljeni ukrepi, so pove-
čini  ohranjeni (tujih ali redko prisotnih vrst je manj 
kot 30 %), slaba tretjina je spremenjenih (tujih ali 
redko prisotnih vrst je od 30 % do 70 %) in le 1 % 
je zelo spremenjenih. Varovalni gozdovi in gozdovi 
s posebnim namenom, kjer gospodarjenje ni dovo-
ljeno, so v celoti ohranjeni. 

Slabih 50 % drevja je  glede strukture gozdnih 
lesnih sortimentov dobre kakovosti. Delež najkako-
vostnejših sortimentov z oceno odlično je le dobrih 5 
%, prav dobre kakovosti pa je slabih 20 %. Iglavci so 
po kakovosti malo boljši, med njimi je najboljše kako-
vosti smreka, med listavci pa so najboljše kakovosti 
plemeniti listavci, sledijo hrasti, najslabše kakovosti 
pa so bukev, kostanj in drugi trdi listavci.

1.6  Odprtost gozdov s prometnicami in 
razmere za pridobivanje lesa

Transport lesa poteka po gozdnih in javnih cestah, 
pri čemer slednje prevladujejo. Skupna dolžina 
produktivnih cest na območju MOL je 154,1 km. 
Skupna dolžina gozdnih cest je 40,6 km, od tega je 
34,7 km produktivnih. Gostota cest je dobrih 13,5 m/
ha in glede na povprečno gostoto v GGO Ljubljana 
(15,8 m/ha) nekoliko manjša, gostota gozdnih cest 
pa je dobre 3 m/ha. 

Iz podatkov v načrtih GGE izhaja, da je odprtost 
večnamenskih gozdov v GGE Polje 55 % in v GGE 
Ljubljana 86 %. To pomeni, da je v GGE Polje kar 
45 % večnamenskih gozdov brez vlak, primernih za 
traktorsko spravilo, v GGE Ljubljana pa je neodpr-
tih 14 %. V GGE Ljubljana prevladujejo spravilne 
razdalje od 200 do 600 m, v GGE Polje pa od 200 do 
800 m. V GGE Polje je povprečna spravilna razdalja 
večja kot v območju (385 m), gostota vlak pa pod 
območnim povprečjem. 

V preteklosti je MOL vsako leto namenjala 
določena sredstva predvsem za vzdrževanje pa tudi 
gradnjo gozdnih vlak.

2 GOSPODARJENJE V 
PRETEKLOSTI

2.1  Preteklo gospodarjenje v GGE 
Ljubljana 

Gospodarjenje v prejšnjem desetletju (pred izdelavo 
aktualnega GGN GGE): V letih 1995–2004 je bilo 
posekanih 51.085 m3 lesa, od tega 60 % iglavcev in 
40 % listavcev. Realizacija možnega poseka je bila 
65 %. Največji delež poseka predstavljajo varstve-
no-sanitarne sečnje (44 %), sledi redčenje (17 %), 
krčitve (skoraj 12 %), posek oslabelega drevja (9 %), 
pomladitvene sečnje (8 %), skoraj 9 % je bilo poseka 
brez odobritve. 

Razen sajenja in priprave tal se gojitvena dela 
niso izvajala v predpisanem obsegu. Najnižja rea-
lizacija je bila pri negi gošče. Tudi sicer so se vsa 
negovalna dela izvajala daleč pod predpisanim 
obsegom. Gojitvena dela so bila v celoti realizirana 
le v občinskih gozdovih, v drugih gozdovih je bila 
stopnja realizacije nizka.

2.2  Gospodarjenje v GGE Polje v 
preteklosti

Gospodarjenje v  minulem desetletju (pred izdelavo 
aktualnega GGN GGE): V GGE Polje so posekali 
59.876 m3 lesa, od tega 19 % iglavcev in 81 % listav-
cev. Realizacija poseka je bila 57 %; pri iglavcih je 
bila večja (82 %), pri listavcih pa je bila realizirana 
le dobra polovica načrtovanega etata.

Razen sajenja in varstva gojitvena dela v GGE 
niso potekala v predpisanem obsegu. Najmanjša 
realizacija je bila pri pripravi sestojev na naravno 
obnovo in pri negi letvenjakov. Gojitvena dela so 
bila slabše  opravljena v zasebnih gozdovih, v drugih 
je bila stopnja realizacije visoka, razen pri redčenju 
letvenjakov in obžetvah. V zasebnih gozdovih je 
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bila pri negi zelo nizka realizacija, delna izjema so 
bile le nege mladja.

2.3 Varstvo gozdov 
Najpogostejša bolezen je bila in je še vedno kostanjev 
rak (Chryphonectria parasitica). V GGE Polje, kjer 
je velik delež pravega kostanja, zaradi te bolezni 
na leto posekajo okoli 2.000 m³  kostanja. Tudi na 
območju GGE Ljubljana je praktično ves kostanj 
okužen, vendar pa se je na tem območju v zadnjih 
letih v večji meri začela pojavljati t. i. hipovirulenca. 
Na drugem mestu po pogostosti  sta  smrekova rdeča 
trohnoba (Heterobasidion annosum) in mraznica 
(Armillariela mellea). V zadnjih letih je opaziti tudi 
sušenje vrhov bukve, jesena, javorja, hrastov, topolov 
in borov, razlogi za to pa še niso znani. Leta 2005 je 
bila na območju Rožnika in Šišenskega hriba odkrita 
bolezen javorjev rak (Eutypella parasitica). 

Poleti leta 2003 je suša prizadela gozdove na 
celotnem območju MOL in z drugimi dejavniki 
(smreka na neprimernih rastiščih v nižini, obilno 
semenjenje, prisojne lege …) povzročila izrazito gra-
dacijo velikega in malega smrekovega lubadarja, ki je 
trajala do leta 2007, potem pa se je obseg populacije 
lubadarjev vrnil v obvladljive okvire. 

Občasno se pojavljajo snegolomi, neurja, plazovi 
in požari. 

2.4 Človekovi škodljivi vplivi na gozd
Glavni človekovi dejavniki, ki so v prejšnjem obdobju 
veljavnosti GGN GGE škodljivo vplivali na gozd, in 
nanj tako vplivajo tudi še sedaj, so:
– krčitve gozdov zaradi infrastrukture, urbanizacije 

in kmetijske rabe,
poškodbe drevja zaradi dela v gozdu, –
divja odlagališča odpadkov,
stihijska uporaba gozdne infrastrukture in goz- –
dnega prostora za potrebe rekreacije,
neupoštevanje pravnih predpisov s področja  –
varstva gozdov (raba gozdov),
divji kamnolomi oziroma peskokopi. –

Od leta 2001 do izdelave aktualnega GGN GGE 
ni bilo legalnih posegov oziroma dovoljenj za krči-
tve gozdov, ki ležijo v območju gozdov s posebnim 
namenom. Zabeležene so bile tri večje nedovoljene 
krčitve: dve v k. o. Bizovik (skupna površina 2 ha) in 
ena v k. o. Golovec. Večji problem kot nedovoljene 
krčitve so nevarna drevesa, trajno onemogočanje 
dostopa do gozdov ter divja odlagališča. 

Za nevarna drevesa  štejemo tista, ki  so ob 
določenem spletu okoliščin potencialna nevarnost 
za premoženje in življenje ljudi. Drevje na gozdnem 
robu postane potencialno nevarno predvsem  zaradi 
dveh razlogov: ali so novogradnje preblizu gozdnega 
roba (manj kot ena drevesna višina) ali pa drevje na 
danem rastišču doseže starost, pri kateri se zmanjšata 
vitalnost in zdravstveno stanje ter posledično stabil-
nost drevja. Na večjih strminah je potencialno lahko 
nevarno tudi sicer zdravo, a pretežko drevje.

Gozdne prometnice se zapirajo zaradi gradnje 
ograjenih objektov tik do gozdnega roba, zaradi česar 
je onemogočen dostop do obstoječih gozdnih vlak.  
Tako je onemogočeno normalno gospodarjenje z 
gozdom in izvajanje nege in nujnih varstvenih del v 
gozdovih, ki jih take odpirajo vlake (primeri:  Črnuče, 
Podutik, Medno, Glince, Šmartno pod Šmarno goro, 
Rudnik …). Obenem je otežen ali onemogočen tudi 
prost vstop v gozdove za nelastnike gozdov. 

3 POVZETEK STANJA IN PROBLEMI 
PRI GOSPODARJENJU

Značilnosti stanja gozdov in s tem povezane težave 
pri gospodarjenju so naslednji:

gozdovi so relativno stari – primanjkuje mladih  –
površin in sestojev v obnovi,
gozdovi so večinoma v zasebni lasti, gozdna  –
posest pa razdrobljena in relativno zelo majhna, 
pogosto v solastništvu,  kjer se marsikdaj nihče od 
solastnikov ne čuti dolžnega poskrbeti za gozd, 
kar je pogosto povezano tudi z nepoznavanjem 
mej gozdnih parcel,
kakovost gozdov v  pomenu strukture gozdnih  –
lesnih sortimentov ni ugodna,
delež neodprtih gozdov je relativno velik, spravilne  –
razdalje so relativno dolge, gostota vlak pa pod 
območnim povprečjem, 
predvsem kostanj in smreka sta podvržena  –
večjemu številu bolezni in škodljivcev, vedno 
pogostejše pa je tudi slabšanje stabilnosti gozda 
zaradi človekovih dejavnikov,
zaradi danih razmer (majhne posesti, razdroblje- –
nost, slabo odprti gozdovi …) so veliki stroški 
gospodarjenja, 
vedno pogostejše so težave zaradi trajnega zapi- –
ranja obstoječih gozdnih prometnic,
ponekod je gozdni rob umaknjen zaradi neu- –
streznih poselitev,
v prejšnjem desetletju je bila realizacija poseka  –
(pred izdelavo aktualnih GGN GGE) le slabih 60 % –  
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največji delež poseka so  bile sanitarne sečnje; 
realizacija gojitvenih del je bila še slabša (skoraj 
nerealizirane  je ostala nega starejših mladovij 
– gošče, letvenjaki), izredno nizka realizacija je 
bila v zasebnih gozdovih,
zaradi neurejenega statusa in lastniških razmerij je  –
problematično predvsem gospodarjenje v obmo-
čjih gozdov, ki so v prostorskih aktih opredeljeni 
kot gozdovi s posebnim namenom, 
mnogi lastniki gozdov imajo pri gospodarjenju  –
velike stroške in zato slabši ekonomski učinek; 
vzrokov je več: zaradi poudarjenih socialnih in 
ekoloških funkcij je morebitni posek praviloma 
majhen, sečnja in spravilo potekata pod posebnimi 
pogoji (potrebno je posebno zavarovanje sečišč,  
potreben je poseben gozdni red …), mnogo-
krat so zaradi vandalizma potrebna še dodatna 
gojitvena dela; odgovornost za odstranjevanje 
tako imenovanih nevarnih dreves je marsikdaj 
vprašljiva; mnogi zasebni lastniki, na katerih 
posesti sta rekreacijska ureditev in oprema, niso 
bili naprošeni za soglasje za postavitev in zato 
tudi ne prejemajo odškodnin,
lastniki gozdov so premalo seznanjeni s svojimi  –
pravicami in dolžnostmi glede gospodarjenja z 
gozdovi, pomanjkljivo je tudi poznavanje eko-
nomike gospodarjenja z gozdovi in pravilne ter 
varne izvedbe gozdnogojitvenih in varstvenih del 
in sečnje ter spravila; večina lastnikov je nespo-
sobna  za delo v gozdu, saj je povprečna starost 
lastnikov gozdov v teh predelih okoli 60 let, niso 
usposobljeni za delo v gozdu in nimajo ustrezne 
mehanizacije; najeti morajo izvajalce, kar pomeni 
dodaten strošek; MOL sicer lastnikom pomaga s 
financiranjem tečajev za varno delo v gozdu ter 
sofinanciranjem ekskurzij lastnikov gozdov,
delež neodprtih gozdov je relativno velik, spra- –
vilne razdalje so relativno dolge, gostota vlak pa 
podpovprečna. Zaradi neustreznih spravilnih 
razmer je marsikje mogoče spravljati le krajše 
sortimente. Našteto še posebno velja za območje 
krajinskega parka Tivoli–Rožnik–Šišenski hrib,
ponekod je zaradi ograjenih objektov, zgrajenih  –
tik na gozdnem robu, trajno onemogočen dostop 
do gozdnih prometnic, kjer pa je dostop, se mno-
gokrat pojavljajo divja odlagališča, 
gozdove obremenjuje pretirana javna raba, kar  –
je omejeno s predpisi, ki pa jih javnost v večji 
meri ne pozna ali pa ne spoštuje; MOL je sicer v 
preteklosti s sredstvi pomagala pri postavljanju 
in vzdrževanju gozdnih učnih poti,
največji mogoči posek je v aktualnih GGN GGE  –

več kot trikrat večji od realizacije v prejšnjem 
obdobju veljavnosti,
predpisana potrebna negovalna dela prav tako  –
presegajo realizacijo GGN prejšnjega obdobja 
veljavnosti  v GGE Ljubljana za dvakrat in v GGE 
Polje za štirikrat.

4 CILJI IN UKREPI
Cilji in ukrepi  so podrobno navedeni v veljavnih 
GGN GGE Polje in GGE Ljubljana. V tem poglavju 
navajamo le glavne poudarke in razmišljanja v 
povezavi z njimi.

4.1 Cilji
Glavne tri skupine ciljev, ki bi jih želeli doseči pri 
gospodarjenju, so: povečanje gospodarske izkorišče-
nosti gozda, izboljšanje biološke stabilnosti gozda in 
ohranitev gozdnih površin v mestnem okolju.

Povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda bi 
dosegli:

z vzdrževanjem ohranjenega gozda z značajem  –
ekosistema s sonaravno strukturo drevesnih 
vrst,
z delnim premikom kakovosti sortimentov ozi- –
roma kakovosti gozdov iz kategorije dobro v prav 
dobro in odlično,
s povečanjem deleža odprtih gozdov vsaj za  –
10 %, 
z večjim deležem redčenj in s tem deleža  –
poseka,
z vsaj 70 % realizacijo v GGN GGE predpisanih  –
gojitvenih in varstvenih del.
Cilji za GGE Ljubljana: uresničiti načrtovani 

možni posek, ki je 160.194 m3; pomeni 12,5 % 
lesne zaloge oziroma 54 % prirastka. Možni posek 
je glede na lesno zalogo večji pri listavcih, kar 
je pogojeno z drevesno sestavo. V načrtovanem 
poseku prevladujejo izbiralna redčenja (50 %), sledi 
pomladitveni posek (30 %) ter sanitarne sečnje (20 
%). V prihodnjih desetih letih je predvidenih 142 ha 
gojitvenih del. Prevladovala bodo negovalna dela. 
Največ je načrtovane nege letvenjaka (39 ha), sledi 
nega gošče (32 ha).

Cilji za GGE Polje: uresničiti načrtovani možni 
posek, ki je 215.900 m3 drevja; iIglavci prestavljajo 
16 % možnega poseka, listavci pa 84 %. Desetletni 
možni posek je opredeljen v višini 14,2 % lesne zaloge 
in 64,1 % prirastka. Skupna površina v GGE Polje 
načrtovanih gojitvenih del s ponovitvami vred je 819 
ha, od tega v zasebnih gozdovih 762 ha ali 93 %.
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Če bi uspeli zagotoviti izvedbo gojitvenih del 
in redčenj v višini vsaj 70 % predpisanega, bi tako 
dobili bolj kakovostne negovane sestoje, povečal bi 
se delež mladovij in sestojev v obnovi, zagotovljen 
bi bil trajnostni razvoj kakovostnega gozda. Poleg 
tega pa bi s takim načinom dela poskrbeli tudi za 
krepitev socialnih in ekoloških funkcij, ki so v teh 
gozdovih zelo poudarjene, z ustreznimi ukrepi za 
posamezne funkcije pa bi omejili škodo, ki nastaja v 
gozdu zaradi nezdružljivosti posameznih funkcij. 

Biološko stabilnost gozda bi dosegli:
z danim rastiščem ustreznejšimi drevesnimi  –
vrstami,
z biološko stabilnejšimi sestoji, –
z zmanjšanjem poškodb zaradi gozdarskega  –
dela,
z zmanjšanjem poškodb drevja in drugega goz- –
dnega rastja v z javno rabo najbolj obremenjenih 
sestojev,
z zmanjšanjem erozijskih procesov na obmo- –
čjih gozdov z izjemno poudarjeno rekreacijsko 
funkcijo,
z zmanjšanjem števila divjih odlagališč odpad- –
kov.
Kot biološko stabilnost velja stanje gozdnega eko-

sistema, ki zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo 
razmerje ter razvoj rastlinskih in živalskih vrst. 

Predvsem v GGE Ljubljana bi morali ohraniti čim 
več preostalih gozdnih površin ne glede na njihovo 
velikost (tudi majhne gozdne otoke - preostanke 
nekdanjih večjih gozdnih površin in omejke), saj so 
v mestnem okolju take površine zaradi svojih funkcij 
še pomembnejše kot v bolj gozdnatih okoljih. 

4.2 Ukrepi
4.2.1  Ukrepi pomembni za lastnike gozdov

Združevanje lastnikov gozdov –
Z združevanjem lastnikov gozdov bi hkrati dosegli 

več ciljev. S povezovanjem bi se povečala storilnost 
dela in zmanjšal strošek gospodarjenja. Združenje 
laže doseže boljšo tehnološko usposobljenost kot 
pa posamezen lastnik gozda, uspešnejši je lahko 
tudi nastop na trgu.

Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami –
S tem ukrepom bi na prvem mestu dosegli večjo 

odprtost gozdov in s tem pridobili možnost izkori-
ščanja in negovanja gozda tudi v področjih, kjer je 
to sedaj ali onemogočeno ali zelo oteženo. S tem se 
omogoči možnost višje realizacije poseka, znižajo 
se stroški gospodarjenja. Sredstva za odpiranje z 

gozdnimi prometnicami in vzdrževanje le-teh bi 
morala še naprej namenjati MOL. 

Izobraževanje lastnikov gozdov na področju  –
gozdarstva
S permanentnim izobraževanjem čim širšega 

kroga lastnikov gozdov bi dosegli višjo raven znanja 
tudi za uporabo zahtevnejših tehnologij; učinkovi-
tejše in varnejše delo tako pri sečnji kot pri spravilu 
in negovalnih delih, posledično bi se zmanjšala 
verjetnost nesreč pri delu v gozdu. 

Zaželeno bi bilo tudi izobraževanje na področju 
nege in varstva gozdov. S prenosom znanja o gozdnih 
ekosistemih in biološki stabilnosti gozda dosežemo, 
da lastniki laže razumejo nujnost določenih nego-
valnih ukrepov in se hitreje odzovejo z izvedbo 
nujnih negovalnih in zlasti varstvenih del. Z večjo 
usposobljenostjo za delo v gozdu pa se zmanjšujejo 
tudi poškodbe gozdnega drevja zaradi gozdarskih 
dejavnosti. Tematsko bi bilo potrebno izobraževanje 
razširiti tudi na druge dejavnosti, ki na kmetijah že 
tvorijo ali bi lahko tvorile dopolnilne dejavnosti. 

MOL v letnem proračunu namenja določena sred-
stva za izobraževanje lastnikov gozdov na področju 
gozdarstva (tečaji za varno delo v gozdu, delavnice za 
nego in varstvo gozdov, ekskurzije, predavanja …), 
kar je za sedanje in bodoče izobraževanja lastnikov 
izrednega pomena.

4.2.2 Ukrepi, pomembni za javnost
Izobraževanje in informiranje javnosti –
Ta ukrep je pri cilju, ko želimo povečati gospodar-

sko izkoriščenost gozda, mišljen kot dodatni oziroma 
podporni ukrep  prej navedenim ukrepom. Javnost 
mora do ukrepov pridobiti pozitivni odnos oziroma 
razumevanje, zakaj so ukrepi potrebni. V tem  pomenu 
je predvsem treba vplivati na politično javnost (ki 
med drugim lahko vpliva na zakonodajo, pozitivno 
za ukrepe), pa tudi na splošno javnost (za katero bi 
bilo zaželeno, da bi sprejemala in podpirala potrebne 
ukrepe v gozdovih, kot so sečnja, izvedba gojitvenih 
in varstvenih del ter del v  povezavi z gradnjo in 
vzdrževanjem gozdnih prometnic v gozdovih v MOL). 
Enostransko naravovarstveno ozaveščena javnost bi 
namreč lahko zavirala izvajanje ukrepov za povečanje 
gospodarske izkoriščenosti gozda. Poleg tega je potre-
ben tudi stalen dotok informacij skozi medije, ki se 
nanašajo na ohranitev gozdnih površin, pa naj  najsibo 
za  postopke glede  pridobitev dovoljenj za posege v 
gozd in gozdni prostor, za odlaganje odpadkov ali za 
pravočasno odstranjevanje nevarnih dreves.
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Javnost mora biti seznanjena vsaj s pravnimi 
predpisi s področja varstva gozdov, ki omeju-
jejo javno rabo gozdov (omejitve pri nabiranju 
gliv, omejitve v prometu v gozdnem prostoru 
…). Prav tako je pomembno javnost seznaniti 
z avtohtonimi drevesnimi vrstami, pa tudi pre-
ostalim rastlinstvom in živalstvom gozdov, kar 
vse doprinese k biotski pestrosti in s tem tudi k 
vzdrževanju biološkega ravnotežja gozdnega eko-
sistema. Javnost, ki bi se zavedala pomembnosti 
navedenega, bi po vsej verjetnosti povzročala 
manj škode v gozdu.

Vzdrževanje gozdnih učnih poti na območju  –
MOL
Gozdne učne poti so odličen pripomoček pred-

vsem za organizirano poučevanje mladine, pa tudi 
za izobraževanje in ozaveščanje druge javnosti, na 
primer naključnih sprehajalcev, izletnikov …, ki 
prav tako na učni poti s pomočjo informativnih 
tabel in vodnikov pridobijo določena znanja, ki se 
nanašajo na biološko stabilnost gozda. Prek znanja 
brezbrižnost do gozda pogosto preraste v skrb zanj. 
Financiranje gradnje in vzdrževanja gozdnih učnih 
poti pomenita  prispevek k opozarjanju obisko-
valcev, da smo meščani z gozdom tesno povezani, 
zato bi morala MOL še naprej namenjati sredstva 
v ta namen. 

Sofinanciranje programa izvajanja naravoslovnih  –
dni na temo gozda za predšolsko in šolsko mladino 
iz šol in vrtcev na območju MOL
V sklopu vsebine naravoslovnih dni so tudi 

poudarki, ki se nanašajo na pomembnost obstoja 
gozda, posameznega drevesa in na gozdni bonton. V 
program izvajanja naravoslovnih dni na temo gozda 
za mladino na območju MOL bi bilo treba zajeti vsaj 
vso šolsko mladino vsaj po enkrat v predšolskem 
obdobju in med devetletnim osnovnim šolanjem. Po 
vzoru nekaterih drugih evropskih prestolnic (Dunaj) 
bi MOL lahko sofinancirala izvedbo naravoslovnih 
dni za vrtce in šole na območju MOL.

Ureditev gozdne učilnice v nepremičnini v lasti  –
MOL  na območju gozda ali tik ob  njem
Gozdna učilnica je mišljena kot pomožni in 

povezovalni objekt izvedbe naravoslovnih dni za 
mladino, pa tudi za izobraževanje in ozaveščanje 
javnosti nasploh. V učilnici, v kateri bi bila manjša 
zbirka oziroma razstava z gozdno vsebino ter dru-
žabna soba – delavnica, bi bilo mogoče aktivno 

doživeti del znanj o gozdu, se udeležiti ustvarjalnih 
delavnic (gozdni materiali) in se nasploh ob dru-
ženju in ustvarjanju poučevati o gozdu. Izobraže-
valne vsebine dejavnosti gozdne učilnice pa bodo 
opozarjale tudi na pomembnost gozdnih površin v 
mestnem okolju, na voljo pa bodo tudi informacije 
o postopkih pridobitve dovoljenj za posege v gozd 
in gozdni prostor, o ekološkem odlaganju odpadkov 
ter podobnem. 

4.2.3 Ukrepi,  pomembni za lastnike gozdov  
  in javnost

Razglasitev gozda s posebnim namenom z odlo- –
kom MOL 
Razglasitev gozdov za gozd s posebnim name-

nom s posebnim predpisom o razglasitvi (ne le 
s prostorskim pravnim aktom, kot je to sedaj) bi 
pomenila poleg zavarovanih območij narave ter 
posebnih varstvenih območij (območja Natura 
2000) ohranitev najpomembnejših gozdnih površin 
v MOL. Pomenila bi tudi ureditev takih gozdov v  
pomenu potenciranja socialnih funkcij gozdov in s 
tem približanja gozdov meščanom. 

Z razglasitvijo bi postala jasna »pravila igre«, 
določene bi bile možnosti prejemanja in obveznosti 
izplačevanja odškodnin ter odkupov gozdov. S pove-
čevanjem deleža gozdov v lasti MOL v območju mesta 
(Rožnik, Tivoli, Šišenski hrib, Grad …) bi dosegli 
boljšo negovanost in izkoriščenost teh gozdov, saj 
se je MOL doslej, glede realizacijo ukrepov v GGN 
GGE, izkazal kot skrben lastnik. 

Primeru večine dejavnikov, ki rušijo biološko 
ravnotežje gozdov, pa naj gre za bolezni, škodljivce 
ali pa naravne ujme, je treba ukrepati hitro oziroma 
še pravočasno, saj je le tako mogoče omejiti oziroma 
zatreti negativne posledice. Z razglasitvijo gozdov za 
gozd s posebnim namenom bi bila izvedba sanacij-
skih ukrepov učinkovitejša bodisi zaradi domnevno  
povečanega deleža gozdov v občinski lasti in zato 
lažje organizacije in izvedbe del bodisi zaradi izplačila 
odškodnin lastnikom gozdov, s čimer bi se lastnikom 
finančno pomagalo pri izvedbi potrebnih varstvenih 
del v gozdovih. 

Lažje rešljive bi bile tudi težave odstranitve tako 
imenovanih nevarnih dreves, ki zaradi morebitnih 
visokih stroškov lahko pomenijo veliko obremenitev 
zasebnih lastnikov gozdov. Domnevamo lahko, da 
bi bile lahko posledice odloka tudi omejitve stalnega 
pritiska na prostor znotraj območij gozdov s poseb-
nim namenom, pa naj bi šlo za želje po krčitvah ali 
pa za  čezmerno rabo teh gozdov. 
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Označitev in redno vzdrževanje poti z jasno  –
razmejitvijo, katera pot je namenjena določenim 
vrstam rekreacije
Na tak način bi zmanjšali konflikte med lastniki 

gozdov in drugimi uporabniki gozdnega prostora 
pa tudi med uporabniki različnih vrst rekreacij. 
Zmanjšali bi se konflikti med funkcijami gozda, ki 
so med seboj nezdružljive (na primer hidrološka 
in rekreacijska funkcija, zaščitna in rekreacijska 
funkcija …). Zmanjšali bi se tudi erozijski procesi 
gozdnih tal, ki jih sedaj opažamo v rekreacijsko naj-
bolj obremenjenih gozdovih (Šmarna gora, Rožnik, 
Tivoli, Šišenski hrib …).

5 ZAKLJUČEK
MOL je glede na površino gozdov relativno goz-
dnata. Glede na razporejenost gozdov je bistveno 
bolj gozdnat vzhodni del občine. Zaradi te razlike 
je smiselna pokritost MOL z dvema GGE, za kateri 
sta potrjena GGN, in sicer za GGE Ljubljana za 
obdobje veljavnosti 2005–2014 in za GGE Polje za 
obdobje 2002–2011. 

Večina gozdov je v zasebni lasti z izredno razdro-
bljeno posestjo. 85 % gozdov je večnamenskih, 1,5 % 
je varovalnih, 13,5 % je gozdov s posebnim namenom. 
V slednjih na 11 ha ukrepanje ni dovoljeno. 1.500 ha 
gozdov z izredno poudarjenimi socialnimi funkcijami 
je v sedanjem prostorskem  načrtu in zato tudi v GGN  
opredeljenih kot gozdovi s posebnim namenom z 
dovoljenim ukrepanjem. MOL doslej še ni sprejela 
posebnega predpisa o razglasitvi gozdov s posebnim 
namenom, po katerem bi  bil med drugim določen 
tudi zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, 
ki nastajajo zaradi posebnega režima gospodarjenja 
ali posebnega režima ureditve in opreme gozda s 
posebnim namenom.

Gozdovi so povečini ohranjeni. Odprtost s prome-
tnicami je predvsem v vzhodnem delu podpovprečna. 
Gozdove prizadevajo različne bolezni, škodljivci 
in ujme, na srečo so se od leta 2008 v primerjavi s 
prejšnjimi leti zmanjšale škode  zaradi smrekovega 
lubadarja. V prejšnjih obdobjih veljavnosti GGN je 

bila majhna realizacija poseka pa tudi izvedbe goji-
tvenih in varstvenih del. Na gozd škodljivo vplivajo 
razni človeški dejavniki, pogosto v povezavi s tako 
imenovano rabo gozdov. 

Za izboljšanje gospodarjenja z gozdovi bi morali 
doseči povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda, 
izboljšanje biološke stabilnosti gozda, predvsem pa 
bi bilo treba ohraniti gozdne površine v mestnem 
okolju. Za lastnike gozdov pa tudi za javnost bi ob 
aktivni vlogi MOL morali intenzivno izvajati ukrepe 
na področju izobraževanja in informiranja, pa tudi s 
finančnimi sredstvi pomagati zasebnim lastnikom pri 
gospodarjenju, k čemur bi v veliki meri pripomogel 
sprejem ustreznega predpisa o razglasitvi gozdov za 
gozd s posebnim namenom v MOL. 
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1  UVOD
1  INTRODUCTION

Raziskave podnebnih sprememb napovedujejo, 
da se bo v prihodnosti povečalo tveganje zaradi 
vremenskih ekstremov (IPCC 2001, 2007). Po 
napovedih bo toplejše podnebje povzročalo vse 
pogostejše in dolgotrajnejše suše, poleg tega bodo 
nastajala daljša obdobja požarne nevarnosti, kar 
še posebno velja za sredozemsko območje (IPCC, 
2007). Podnebni scenariji napovedujejo segrevanje 
podnebja, kar se bo na severu Evrope dogajalo 
predvsem pozimi, na jugu in osrednjem delu 
Evrope pa poleti. V južnem delu napovedujejo 
tudi zmanjšanje količine padavin (IPCC, 2007). 
Pod vplivom podnebnih in drugih globalnih spre-
memb bodo prizadeti različni gozdni ekosistemi po 
Evropi (SHaVER et al,. 2000, aSKEEV et al., 2005, 
KELLOMÄKI/LEINONEN, 2005, MaRaCCHI et 
al., 2005, IPCC, 2007).

GDK: 111.83 015.6:922.2(497.4 Ljubljana)(045)=163.6

Prostorska razporeditev gozdov na območju Ljubljane  
v prihodnosti 
Spatial Distribution of Forests in Ljubljana Region in the Future

Lado KUTNaR1, andrej KOBLER2

Izvleček:
Kutnar, L., Kobler, a.: Prostorska razporeditev gozdov na območju Ljubljane v prihodnosti:  kakšen vpliv bi lahko 
imele podnebne spremembe? Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v 
angleščini, cit. lit. 26. Prevod avtorja, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic. 
V raziskavi smo simulirali prostorsko prerazporeditev tipov gozdne vegetacije na območju Ljubljane, ki bi lahko  
nastala ob pričakovanih podnebnih spremembah. Model napoveduje  zmanjšanje deleža prevladujočih mezofilnih 
bukovih gozdov po treh podnebnih scenarijih. V toplejšem podnebju, ki ga predvidevajo vsi trije scenariji, bi se 
lahko  zelo razširili različni termofilni gozdovi. 
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Abstract:
Kutnar, L., Kobler, a.: Spatial Distribution of Forests in Ljubljana Region in the Future: What Impact Could Climate 
Change Have? Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 5-6. In Slovenian, abstract and 
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The redistribution of forest vegetation types in Ljubljana region, driven by the expected climate change, has 
been simulated. according to three climate scenarios, following the model the decrease of the actual prevailing 
mesic beech forest share could be expected. In a warmer climate, predicted by all three future scenarios, different 
thermophilous forests might expand over a larger area of the country. 
Key words: climate change, forest vegetation, model, simulation, Ljubljana basin

Tudi na območju Slovenije smo že zaznali in 
potrdili vpliv podnebnih sprememb (BERGaNT, 
2007). V zadnjem obdobju se vse bolj zavedamo 
nevarnosti vpliva podnebnih sprememb tudi na 
slovenske gozdove (SIMONČIČ et al., 2001, KaJFEŽ-
BOGaTaJ, 2001, aRSO 2003, CIMPERŠEK, 2004, 
JURC M., 2007). Za območje Slovenije so bile glede 
na različna izhodišča že simulirane spremembe 
gozdne vegetacije in drevesnih vrst zaradi pričako-
vanih sprememb podnebja (KUTNaR/KOBLER, 
2007, OGRIS/JURC M., 2007, OGRIS et al., 2008, 
KUTNaR et al., 2009). 

Namen raziskave je glede na znana izhodišča simuli-
rati in oceniti potencialne vplive podnebnih sprememb 
na gozdno vegetacijo na območju Ljubljane. 

Znanstvena razprava

1 L. K., dr. univ. dipl inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 a. K., mag. univ. dipl inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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2  METODE
2  METHODS
2.1  Scenariji podnebnih sprememb za 

Slovenijo in območje Ljubljane
2.1  Scenarios of climate change for 

Slovenia and Ljubljana region
Za oceno temperaturnih in padavinskih razmer v 
Sloveniji do konca 21. stoletja so bili uporabljeni 
različni modeli splošne cirkulacije, ki so bili pro-
jicirani na pet podnebno različnih regij v Sloveniji 
(BERGaNT, 2007). Pri tem je bilo upoštevanih šest 
različnih scenarijev emisij (BERGaNT, 2003). Po 
teh scenarijih se bodo v prihodnosti najbolj ogrela 
poletja (3,5 °C do 8 °C), sledijo zime (3,5 °C do 7 °C), 
pomladi (2,5 °C do 6 °C) in jeseni (2,5 °C do 4 °C). V 
pomladnih in jesenskih mesecih glede na izvedene 
projekcije ni pričakovati izrazitih sprememb v količini 
padavin, v zimskih mesecih je predvideno povečanje 
količine padavin (do +30 %), v poletnih mesecih pa 
zmanjšanje količine padavin (do –20 %). 

Obstoječi scenariji podnebnih sprememb za 
Ljubljano (BERGaNT, 2003, 2007) nakazujejo, 
da bi se lahko do konca tega stoletja temperatura 
zraka v toplejši polovici leta po optimistični varianti 
dvignila za okoli 3,5 °C, po pesimistični pa za več 

Grafikon 1: Projekcije spreminjanja povprečnih januarskih in julijskih temperatur za območje  Ljubljane v obdobju 
od 1990 do 2099 (povzeto po BERGaNT, 2003, 2007) 
Graph 1: Projection of changes of the mean temperature in January and July for the Ljubljana region in the period 
between year 1990 and 2099 (according to BERGANT, 2003, 2007)

kot 7,5 °C. Hladnejša polovica leta v Ljubljani pa bi 
bila ob koncu stoletja toplejša za dobre 3 do 7 °C. 
Povprečne temperature v juliju naj bi se zvišale za 
3 do 10 °C (grafikon 1). 

V toplejši polovici leta bi se lahko količina pada-
vin zmanjšala za okoli 5 do blizu 20 %, medtem ko 
lahko pričakujemo, da se bo v hladnejši polovici 
leta količina padavin celo povečala za okoli 10 do 
skoraj 20 %.

2.2  Model za napoved vpliva podnebnih 
sprememb na gozd

2.2 Model for forecasting of the impact of 
climate change on forests

Napoved vpliva podnebnih sprememb na gozd za 
območje Ljubljane temelji na študiji sprememb 
tipov gozdne vegetacije za območje celotne Slove-
nije (KUTNaR et al., 2009). Simulacija prostorske 
prerazporeditve je bila izdelana za trinajst različnih 
gozdnih (vegetacijskih) tipov (1. acidofilna bukovja; 
2. acidofilna rdečeborovja; 3. predgorska bukovja; 4. 
gorska bukovja; 5. (visoko)gorska bukovja v (pred)
alpskem območju; 6. (visoko)gorska bukovja v 
(pred)dinarskem območju; 7. termofilna bukovja; 8. 
kolinska hrastova-belogabrovja; 9. nižinska vrbovja, 
jelševja in dobovja; 10. termofilna črnogabrovja, 
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hrastovja, rdečeborovja in črnoborovja; 11. jelovja; 
12. smrekovja; 13. ruševja), ki so bila definirana na 
temelju predhodnih študij gozdne vegetacije (KOŠIR 
et al., 1974, 2003, ZORN, 1975)

Simulacijo sprememb smo opravili s pomočjo 
empiričnega prostorskega modela (KUTNaR et al., 
2009), ki statistično povezuje sedanjo potencialno 
gozdno vegetacijo (agregirano v trinajst skupin) s 
podatki o dosedanjem podnebju (1970–2000), goz-
dnih tleh (klasifikacija FaO; CPVO, 1999), nadmorski 
višini, naklonu in ekspoziciji reliefa. Napovedovalna 
točnost modela, ocenjena z 10-kratnim navzkrižnim 
preverjanjem, znaša 72,7 %. V modelu je podnebje 
predstavljeno s podatki o 30-letnih povprečjih letnih 
in mesečnih temperatur, padavin in evapotranspi-
racije (aRSO, 2005, 2006a, 2006b). Za simulacijo 
stanja gozdne vegetacije v prihodnosti smo v model 
vnesli obstoječe napovedi podnebnih sprememb 
(BERGaNT, 2003, 2007) ločeno po podnebnih 
regijah, iz katerih smo oblikovali tri različne scenarije 
(preglednica 1, grafikon 1): i) srednji scenarij; ii) 
pesimistični scenarij; iii) optimistični scenarij.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA
3 RESULTS AND DISCUSSION

Gozdove širšega območja Ljubljane smo uvrstili 
predvsem v vegetacijski tip (skupino) acidofilnih 
bukovij, ki poraščajo različne silikatne kamnine na 
gričevju in hribovju vzhodno in zahodno od mesta 
(slika 1). Poleg teh so na večji površini v nižinah 
in na gričevju tudi acidofilna rdečeborovja. Na 
južni strani Ljubljanskega barja so severni obronki 
dinarske verige, ki jo poraščajo predvsem dinarski 
jelovo-bukovi gozdovi, prevladujoča združba sku-
pine (visoko)gorskega bukovja v (pred)dinarskem 
območju. Na karbonatih v gričevju rastejo predgorska 
bukovja, nekoliko višje pa tudi gorska bukovja. Na 
razmeroma majhnih površinah v tem območju, na 
rastiščih z nekoliko več vlage, lahko zasledimo tudi 
jelovja. Toplejša, bolj sušna rastišča vzhodno od 
mesta poraščajo termofilna bukovja. Na posameznih 
toplih in strmih legah pa lahko najdemo tudi druge 

termofilne gozdove. V območju neposrednega vpliva 
večjih vodnih virov in podtalnice rastejo nižinska 
vrbovja, jelševja in dobovja.

Modelna simulacija sprememb gozdnih tipov 
za širše območje Ljubljane, ki upošteva tri različne 
scenarije podnebnih sprememb (srednji, pesimistični 
in optimistični scenarij), je nakazala spremembe 
razporeditve gozdnih vegetacijskih tipov v priho-
dnosti. Zdaj prevladujoči, pretežno bukovi gozdovi, 
bi bili v spremenjenih okoljskih razmerah lahko 
zelo prizadeti. Ob uresničitvi podnebnih scenarijev, 
ki predvidevajo značilno segrevanja ozračja, bi po 
napovedih modela nastala padec deleža prevladu-
jočih mezofilnih bukovih gozdov in povečan delež 
različnih termofilnih gozdov (slika 1). V toplejših 
razmerah ob večji količini padavin, ki jih predvideva 
optimistični scenarij, bodo spremembe prostorske 
razporeditve gozdne vegetacije precej manj dra-
stične kot v toplejšem in izrazito sušnem podnebju 
(pesimistični scenarij). 

Glede na modelne simulacije lahko na tem 
območju pričakujemo, da bodo zaradi podnebnih 
sprememb nastale spremembe rastiščnih (tudi talnih) 
razmer in s tem tudi pogoji za uspevanje različnih 
gozdov. Ob predpostavki, da se ne bi spremenila 
ekološka niša sedanjih gozdov in ob uresničitvi 
podnebnih scenarijev, lahko pričakujemo, da bo na 
obstoječih gozdnih površinah v naslednjih desetletjih 
nastala očitna izmenjava tipov gozdne vegetacije. 
V prihodnosti bodo na tem območju v toplejšem 
podnebju verjetno uspevali drugačni gozdovi kot 
zdaj. Celo ob uresničitvi optimističnega scenarija 
bi do konca stoletja lahko zdaj prevladujoče bukove 
gozdove zamenjala kolinska hrastova-belogabrovja, 
ki imajo poudarjen toplejši značaj. Ta vegetacijski 
tip vključuje različne združbe s prevladujočima 
gradnom (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) in belim 
gabrom (Carpinus betulus L.), ki sta jima primešane 
številne druge vrste, na primer češnja (Prunus avium 
L.), maklen (Acer campestre L.), beli javor (Acer pse-
udoplatanus L.), navadna bukev (Fagus sylvatica L.), 
lipovec (Tilia cordata Mill.), veliki jesen (Fraxinus 

Preglednica 1: Podnebni scenariji, uporabljeni pri napovedovanju sprememb tipov gozdne vegetacije 
Table 1: Climate scenarios, used for forecasting of changes of forest vegetation types 

Uporabljene  podnebne napovedi ARSO
Temperature Padavine Evapotranspiracija

Pesimistični scenarij Najvišje napovedane Najmanjše napovedane  Najvišje napovedane
Srednji scenarij Srednje napovedane Srednje napovedane Srednje napovedane

Optimistični scenarij Najmanjše napovedane Najvišje napovedane Najmanjše napovedane
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Slika 1: Sedanje dejansko stanje gozdnih tipov (levo zgoraj), sedanje modelirano stanje (desno zgoraj) in napoved 
gozdnih tipov za leto 2070 (desno spodaj) po srednjem scenariju za območje Ljubljane (s temno črto so označene 
meje Mestne občine Ljubljana). Napoved 2070 je treba primerjati z modeliranim sedanjim stanjem (ker sta oba 
prikaza obremenjena z enakimi napakami modela) in ne s sedanjim dejanskim stanjem.
Figure 1: Actual present state of forest types (upper-left), modelled present state (upper-right) and forecast of forest 
types in the year 2070 according to the mean climate scenario for the Ljubljana region (borders of the Municipality 
of Ljubljana are marked by dark line). The 2070 forecast is to be compared with the modelled present state (because 
both contain the same model errors) and not with the actual present state.

excelsior L.), bela jelka (Abies alba Miller), navadna 
smreka (Picea abies (L.) Karsten). Na toplejših legah 
v bolj odprtih sestojih pa so lahko primešane tudi 
vrste z bolj termofilnim značajem (npr. črni gaber 
(Ostrya carpinifolia Scop.), mali jesen (Fraxinus ornus 
L.), cer (Quercus cerris L.), puhasti hrast (Quercus 
pubescens Willd.)). 

Na manjši površini bi se po tem scenariju lahko 
pojavljal vegetacijski tip termofilnih črnogabrovij, 
hrastovij, rdečeborovij in črnoborovij, v katerem 
prevladujejo omenjene termofilne vrste. Površine 
preostalih gozdov pa bi se po napovedih modela na 
tem območju pojavljale na zelo omejenem prostoru, 
v specifičnih rastiščnih razmerah. 

Po srednjem scenariju bi se razmerje med obema 
skupinama obrnilo. Na tem območju bi lahko po tem 
scenariju že do leta 2070 povsem prevladali različni 
termofilni gozdovi (slika 1). Na razmeroma velikih 

površinah pa bi bili lahko razprostranjeni gozdovi iz 
skupine kolinskih hrastovo-belogabrovih gozdov. Le 
na posameznih otokih naj bi se obdržali predgorski 
in gorski bukovi gozdovi. 

Na proučevanem območju bi po pesimističnem 
scenariju termofilna črnogabrovja, hrastovja, rde-
čeborovja in črnoborovja povsem prevladala že v 
nekaj desetletjih. To skupino gozdov gradijo raz-
lični tipi termofilnih gozdov, ki imajo sposobnost 
uspevati v toplejših in sušnejših razmerah. Model 
ne omogoča natančnejše napovedi tipa termofilne 
vegetacije. Vegetacijski tip termofilnih gozdov, ki 
smo ga uporabili v modelu, je precej raznolik, saj 
vključuje različne gozdove pa tudi grmišča, v katerih 
prevladujejo listavci (npr. črni gaber, mali jesen, 
navadni mokovec, puhasti hrast, cer in graden). V 
to skupino so uvrščeni tudi gozdovi zimzelenega 
črnega hrasta ali črničevja (Quercus ilex L.) in tudi 
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nekateri gozdovi iglavcev (rdeči bor (Pinus sylvestris 
L.) in črni bor (Pinus nigra arnold)). 

Kakršne koli projekcije podnebnih sprememb 
za prihodnost, še posebno na lokalnem nivoju, pa 
spremljajo številne negotovosti, ki se jih moramo 
zavedati ob njihovi interpretaciji (BERGaNT, 2007). 
Napovedi vpliva podnebnih sprememb na gozdno 
vegetacijo, čeprav podprte z mnogimi raziskavami 
(IPCC, 2007), so še vedno precej nezanesljive (RIaL 
et al., 2004, von STORCH et al., 2004). V raziskavi 
smo uporabili razmeroma preprost model sprememb 
gozdov (KUTNaR et al., 2009), v katerem nismo 
mogli upoštevati potencialnih sprememb ekolo-
ške niše gozdnih združb in drevesnih vrst. Poleg 
tega nismo upoštevali nekaterih ključnih dejavni-
kov, ki bodo pomembni za razvoj in razporeditev 
vegetacije v prihodnosti (možnosti in omejitve za 
disperzijo rastlinskih vrst, pri poteku sukcesijskega 
razvoja vegetacije, vpliv sekundarnih učinkov, kot 
so bolezni in škodljivci, gozdni požari, spremembe 
rabe prostora). Zato napovedi sprememb gozdov 
za območje Ljubljane lahko razumemo le kot pri-
bližno oceno potencialne smeri razvoja gozdov ob 
določenih predpostavkah (uresničitev scenarija, 
uporaba enostavnega modela) in pomanjkljivostih 
(nepoznavanje pomembnih dejavnikov razvoja), kar 
pa vendarle zožuje polje negotovosti pri odločanju 
o načinu gospodarjenja z gozdnim prostorom in 
naravnim okoljem v prihodnosti.

Potencialna razširitev termofilnih gozdov na 
širšem območju Ljubljane namesto sedanjih gozdov 
bi imela dramatične posledice, saj bi se spremenila 
celotna prostorska in gozdnogospodarska politika. 
Poleg spremenjene strukture gozdov bi bile poten-
cialno zelo prizadete tudi mnoge splošne koristne 
funkcije gozdov, ki so na tem območje še posebno 
pomembne. Spremenjena sestava in razporeditev 
gozdov ob spremenjenih podnebnih razmerah bi 
značilno vplivali na celoten prostor in življenje v 
tej regiji v prihodnosti. 

4 POVZETEK
4  SUMMARY

This study is focused on the expected changes of the 
potential forest vegetation in the Ljubljana region in 
the future. The existing climate-change predictions 
for Slovenia (BERGaNT 2007) were used to create 
three different scenarios: i) the mean scenario; ii) 
the pessimistic scenario; iii) the optimistic scena-
rio, and the empirical GIS model (KUTNaR et al. 
2009) was used to simulate redistribution of forest 

vegetation. Taking into consideration the future 
climate change, defined by three different climate 
scenarios, the simulation of the future potential 
forest vegetation showed significant alteration (share 
and distribution) of the spatial pattern of vegetation 
types (groups of similar forest communities) in the 
Ljubljana region. 

according to the prediction for the year 2070, 
the vegetation type is likely to be changed on major 
part of all forest sites in the Ljubljana region. The 
mesic forest vegetation, mostly beech forests, may be 
adversely affected by such changing environmental 
conditions. The decrease of the share of the actual 
prevailing beech vegetation types, for example groups 
of acidophilic Fagus sylvatica forests, of Submontane 
Fagus sylvatica forests, and (alti-) montane Fagus 
sylvatica forest in (Pre-) Dinaric region, including 
Dinaric fir-beech forests, could be expected. 

On the contrary, the warmer climate predicted by 
all three future scenarios, will favour drought toler-
ant forest species and vegetation types. It could be 
expected that different thermophilous forests, which 
are partly dominated by beech trees, but mostly by 
different drought tolerant tree species, such as Ostrya 
carpinifolia, Fraxinus ornus, Sorbus aria, Quercus 
pubescens, Q. cerris L., and also Pinus sylvestris L. 
and P. nigra arnold, will expanded throughout the 
Ljubljana region. 

In addition to the expansion of thermophilous 
forests in the region, Collinar forests of Quercus 
petraea and Carpinus betulus, admixed by various 
broadleaved and some coniferous species, are likely 
to be spread over a larger area.

The extension of the thermophilous forests all 
over the studied area would have very dramatic 
consequences for the forest management and for 
very different aspects of life in this region. However, 
the results of the present climate projections and 
simulation of the future forest vegetation in the 
Ljubljana region reflect some degree of uncertain-
ties due to the relatively uncertain climate-change 
scenarios and GIS model.
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1 UVOD
V skladu z zgodovino in tradicijo človek gospoduje 
vsemu okrog sebe, tudi živalskemu svetu, ki ga 
zmore obvladovati. V začetku je bilo to stihijsko, z 
razvojem civilizacije pa je odnos do živalskega sveta 
vse bolj predpisan. V sodobnem času lahko živalske 
vrste v Sloveniji z vidika pravnega statusa in načina 
upravljanja z njimi v grobem razdelimo v tri katego-
rije. Najstrožji režim varstva imajo t. i. zavarovane 
živalske vrste, ki jih obravnava Zakon o ohranjanju 
narave (1999). Razglašene so z Uredbo o zavarovanih 
prostoživečih živalskih vrstah (2004). Poseganje 
v njihove populacije je mogoče le izjemoma in s 
posebnim dovoljenjem pristojnih državnih organov. 
Brez režima varstva so tiste vrste, ki niso zavarovane 
z omenjeno uredbo in niso divjad, npr. hišna miš in 
rdeči polž. Divjad so tiste vrste prostoživečih divjih 

1V. M., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
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Upravljanje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana
Game Management in Municipality of Ljubljana
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Miklavčič, V.: Upravljanje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 5-6. V slovenščini z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit. 27. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Posebnost upravljanja z divjadjo v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je vpliv velikega urbanega 
naselja in velikega prehodnega območja iz urbanega v ruralno okolje. V prehodnem območju se prepletajo 
urbane in kmetijske oz. nelovne in lovne površine. To območje je kot življenjski prostor, sicer manj kvaliteten, še 
vedno uporabno za divjad. Lov je med drugim tudi zaradi sprehajalcev težko ali nemogoče izvajati. Problematika 
upravljanja z divjadjo izhaja prvenstveno iz konfliktov med interesi lovstva in kmetijstva. V ta odnos pa se hote 
ali nehote vpleta še laična javnost v obliki sprehajalcev in rekreativcev. Srnjad je v MOL, razen v urbanem okolju, 
prisotna praktično povsod, divji prašič je prisoten v gozdovih in njihovi bližini, kjer ima nemoten dostop iz zaledja, 
siva vrana pa je prisotna pretežno v nižinskem delu MOL, ne glede na naselja. 
Ključne besede: Mestna občina Ljubljana, MOL, upravljanje z divjadjo, srnjad, divji prašič, siva vrana

Abstract:
Miklavčič, V.: Game Management in Municipality of Ljubljana. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
68/2010, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 27. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
Specialty of the game management in Municipality of Ljubljana (below: MOL) is an intense influence of a large 
urban settlement and a large transition area from the urban into the rural environment. In the transition area, urban 
and agricultural or, respectively, non-hunting and hunting surfaces intertwine. This area represents a habitat of a 
lesser quality; however, it is still useful for the wildlife. Due to, among others, recreationists, it is hard or impossible 
to perform hunting. The problem of game management originates primarily in conflicts of interests of hunting and 
agriculture. Intentionally or not, the laity in form of strollers and recreationists also involves in this relation. The 
deer in MOL is, except in the urban environment, present practically everywhere, the wild boar is present in the 
forests and their vicinity where it has an undisturbed access from the rear, and the grey crow is present prevailingly 
in the lowland part of the MOL, regardless of the settlements.
Key words: Municipality of Ljubljana, MOL, game management, deer, wild boar, grey crow

živali, ki jih je dovoljeno loviti v skladu z Zakonom 
o divjadi in lovstvu (2004). Razglašene so z Uredbo 
o določitvi divjadi in lovnih dob (2004). Poseganje 
v njihove populacije poteka na podlagi načrtov 
upravljanja z divjadjo. Konkretne posege predpi-
sujejo letni načrti lovskoupravljavskih območij in 
letni načrti lovišč ter lovišč s posebnim namenom. 
Največ se ukvarjamo s tistimi vrstami, ki okoljsko 
povzročajo največ težav. V Mestni občini Ljubljana 
se kot take v zadnjih desetih letih izkazujejo vrste: 
srna (Capreolus capreolus), divji prašič (Sus scrofa) in 
siva vrana (Corvus corone cornix). Da bi se izognili 
zamenjavam imena vrste in poimenovanja odraslega 
ženskega osebka za srno, v nadaljevanju uporabljamo 

Strokovna razprava
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sinonim srnjad. Problematika upravljanja s temi 
vrstami obsega vsaj tri vidike, in sicer: upravljavskega, 
naravoslovnega in družboslovnega.

2 UPRAVLJAVSKI VIDIKI
Slovenija je za namen upravljanja z divjadjo upravno 
razdeljena na lovskoupravljavska območja. V Mestno 
občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) od petnajstih 
segajo štiri tovrstna območja. Lovskoupravljavska 
območja so večji prostorski okviri, znotraj katerih 
enotno obravnavamo populacije divjadi. V skladu s 
Pravilnikom o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo 
(2005) letne načrte območij pripravljamo za okvir 
lovskoupravljavskih območij. Ukrepe iz teh načrtov 
(v populacijah in okolju) z razdelilnikom razdelimo 
na posamezna lovišča znotraj lovskoupravljavskega 
območja. Zaradi različnih prostorskih okvirov iz 
načrtov ni mogoče preprosto izluščiti problematike 
upravljanja z divjadjo v območju, kot je Mestna 
občina Ljubljana.

Upravljanje z divjadjo temelji na ustavi Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91-I), ki v petem 
členu določa, da mora država skrbeti za ohranjanje 
naravnega bogastva. Sem štejemo prostoživeče divje 

živali, tudi divjad. Zakon o varstvu okolja (2004) v 
drugem odstavku 163. člena določa, da je divjad 
lastnina države. Na teh določilih in na stoletni tra-
diciji lovstva v Sloveniji temelji sistem upravljanja 
z divjadjo, ki ga imamo še dandanes. 

Iz določil Zakona o divjadi in lovstvu, ki ga poleg 
prej omenjenih predpisov lahko štejemo za temelj-
nega na področju upravljanja z divjadjo, in njegovih 
podzakonskih aktov izhaja, na kakšen način, kje in 
kdo upravlja z divjadjo. V MOL pri tem sodelujejo 
predvsem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in hrano, Zavod za gozdove Slovenije - območne 
enote Ljubljana, Kranj in Postojna, lovske družine 
Šmarna Gora, Toško Čelo, Dobrova, Brezovica, 
Pšata, Škofljica, Pugled in Laze ter drugi uporab-
niki prostora, katerih interes je povezan z divjadjo 
in lovstvom. 

Lokalne skupnosti lahko formalno vplivajo na 
upravljanje z divjadjo tako, da sodelujejo v postopku 
priprave dolgoročnih in letnih načrtov lovskou-
pravljavskih območij (v nadaljevanju LUO). Pri 
tem morajo biti pozorne, da sodelujejo pri pripravi 
načrtov vseh lovskoupravljavskih območij, ki v 
pomembnem deležu zavzemajo njihovo občino. Kot 

Slika 1: Upravna delitev MOL za namen upravljanja z divjadjo

Miklavčič, v.: Upravljanje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana
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smo že omenili, MOL zavzemajo Gorenjsko (37 % 
površine občine), Notranjsko (17 %), Zasavsko (45 
%) in Kočevsko-Belokranjsko LUO z manj kot 1 % 
površine občine. Problematika, ki se izraža v okolju 
in s katero se občina srečuje pri svojem delu, se v 
navedenih LUO odraža zelo različno. Znotraj MOL se 
problematika s sivo vrano kaže v nižinskih predelih 
občine ne glede na LUO. Problematika s srnjadjo 
in divjim prašičem je bolj izrazita v vzhodnem 
delu, kamor segata predvsem Zasavsko in deloma 
Notranjsko LUO. Problematika, ki se izraža prek 
občine, izvira iz usklajevanja različnih dejavnosti v 
prostoru. Predvsem sta to lovstvo in kmetijstvo.

Upravljanje z divjadjo obsega pripravo načrtov, 
izvedbo in kontrolo, pri čemer je vsak od neodvi-
snih nivojev v pristojnosti svoje institucije oziroma 
organizacije. Pri vseh segmentih se prepletajo 
različni vidiki, ki smo jih omenili že v uvodu. Cilji 
upravljanja z divjadjo so predvsem: vzdrževanje 
zatečenega ravnovesja v naravi, ki omogoča soobstoj 
različnih dejavnosti, trajnostna raba naravnih virov, 
ohranitev naravnega bogastva, divjadi, in zagotoviti 
tistim, ki to želijo in zmorejo, da se udejstvujejo v 
lovu. Udeleženci različnih dejavnosti, ki sodelujejo 
v tem procesu, imajo različne poglede in interese. 

V procesu priprave načrtov se te interese sooči in 
poišče čim optimalnejšo rešitev. 

Konfliktne situacije največkrat nastanejo med 
kmeti in lovci. Kmetje lahko najbolj vplivajo na 
upravljanje z divjadjo tako, da: (1) sami postanejo 
lovci, (2) dosledno zahtevajo poravnavo škode od 
divjadi v primerih, ko je za škodo odgovorna lovska 
družina, in (3) podajo pripombe na letni načrt 
LUO na javni predstavitvi. Poudariti je treba, da sta 
prvi dve možnosti namenjeni predvsem reševanju 
lokalnih težav s škodo od divjadi, tretja pa reševanju 
širše problematike od nivoja lovišča navzgor do 
celotnega LUO.

Izvedba načrtovanih ukrepov je v MOL v lovi-
ščih, ki segajo neposredno v mesto, zelo specifična. 
Upravljavci teh lovišč se srečujejo z velikim deležem 
t. i. nelovnih površin, kjer skladno z zakonom lov 
ni dovoljen. Najbolj problematični so predeli, kjer 
se prepletajo lovne in nelovne površine. Marsikje 
je področje prepletanja lovnih in nelovnih površin 
za izvajanje lova v celoti izgubljeno, medtem ko 
nudi sicer manj kakovostno, a še vedno ustrezno 
okolje za bivanje nekaterih vrst divjadi. Prisotnost 
divjadi je dokazana z opažanji in beleženjem škode 
od določene vrste divjadi, najbolj konkretno pa 

Slika 2: Nelovne površine ter socialne funkcije gozdov v MOL, poudarjene na prvi in drugi stopnji

Miklavčič, V.: Upravljanje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana
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z odvzemom (predvsem izgubami – povozom) 
osebkov iz narave. V gozdovih v neposredni oko-
lici Ljubljane so zelo poudarjene socialne funkcije 
le-teh. Predvsem rekreacija meščanov v določenih 
situacijah zelo negativno vpliva na lov in s tem na 
odnos divjad – kmetijstvo oz. lovec – kmet. Čeprav 
lovci zaradi objektivnih razlogov ne morejo loviti 
(najpomembnejšega ukrepa za preprečevanje škode 
od divjadi), so še vedno objektivno odgovorni za 
škodo, ki jo povzroči divjad. Pri srnjadi, ki je teri-
torialno živeča vrsta in ima majhen areal gibanja, 
hkrati pa se je dodobra prilagodila na človekovo 
bližino, je to še kako pomembno. 

V preteklosti, pred sprejetjem sedanjega zakona o 
divjadi in lovstvu, so bile nelovne površine določene 
zelo ohlapno. Določali so jih upravljavci lovišč, dolo-
čila pa so bila zelo nejasna. Določali so jih povsod, 
kjer je bil lov oviran iz kakršnih koli razlogov. Veljavni 
Zakon o divjadi in lovstvu določa nelovne površine v 
10. členu. Po tem zakonu so nelovne površine opre-
deljene v predpisu, posledično pa je nanje vezano več 
določil zakona, npr. prepoved lova in odgovornost 
za škodo, ki jo povzroči divjad. Lovišča, ki segajo 
neposredno v Ljubljano, imajo tako velik delež nelov-
nih površin. Za ponazoritev – površina nekdanjega 
t. i. gojitvenega lovišča Ljubljansko polje je zdaj vsa 
nelovna. V lovišču Pugled je 30 % nelovnih površin. 
Zaradi določila, ki ga postavlja obstoječi Zakon o 
divjadi in lovstvu, da mora vsako lovišče obsegati 
vsaj 2.000 ha lovnih površin, so bila na podlagi tega 
zakona v MOL in bližnji okolici ustanovljena štiri 
lovišča manj kot pred tem. 

Pomemben vidik upravljanja z divjadjo je odgo-
vornost za škodo, ki jo povzroči divjad. Zakon o 
divjadi in lovstvu (2004) v drugem odstavku 54. 
člena določa, da za škodo, ki jo povzroči divjad v 
lovišču na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja 
upravljavec lovišča ne glede na krivdo. Iz drugih 
določil (53., 55., 56., 57., in 58. člen) izhaja, da je v 
primeru, ko upravljavcu ni mogoče dokazati krivde, 
za škodo na nelovnih površinah odgovorna RS. 
Nastanek škode pa še ne pomeni, da je oškodovanec 
tudi upravičen do odškodnine. Le-ta mora ravnati kot 
dober gospodar, spoštovati dobro kmetijsko prakso 
in na tak način storiti čim več, da prepreči nastanek 
škode. V MOL je posebno izrazita problematika 
škode le od srnjadi, divjega prašiča in sive vrane. 
Srnjad povzroča škodo na vrtovih povsod v bližini 
gozda ali grmovja, tudi, npr., na Rakovniku in na 
Hradeckega cesti v Ljubljani. Bolj pereče so škode 
na intenzivnih kmetijskih kulturah; najpogosteje pri 
pridelavi zelenjave in jagod, ki jih pridelovalci v večjih 

količinah nudijo tudi na tržnicah širom Ljubjane. Z 
vidika upravljanja z divjadjo je, npr., na Vnajnarjih 
naivno pričakovati, da nasad jagod na bo utrpel škode 
od srnjadi, če ni ustrezno zaščiten. V posameznih 
primerih je višina zahtevane odškodnine odvisna 
predvsem od tega, katera kultura je poškodovana. 
Škoda od divjega prašiča se pojavlja v celotnem 
vzhodnem delu MOL. Škodo povzročajo prašiči iz 
t. i. zasavske populacije, katere osrednje območje 
razširjenosti je področje južno od reke Save, od 
Sostrega do Litije. Najbolj proti zahodu smo škodo 
od divjih prašičev, ki jih pripisujemo tej populaciji, 
zabeležili na Hradeckega cesti v Ljubljani. Posebnost 
upravljanja z divjim prašičem je, da s prihodki od 
lova (prihodki od lovnega turizma in prodaja mesa 
divjadi – divjačina) ne moremo poravnati stroškov, ki 
jih vlagamo v upravljanje s to vrsto (vložki v okolje, 
krmljenje, odškodnine za povzročeno škodo). Na 
podlagi podatkov iz lovske evidenčne baze Lisjak 
lahko ocenjujemo, da je v Zasavskem LUO populacija 
divjih prašičev s povzročanjem škode v kmetijstvu 
povzročila lovskim organizacijam v letu 2008 za 
57.000,00 evrov stroškov, v letu 2009 pa za 40.500,00 
evrov. S prodajo divjačine divjega prašiča pa je bilo 
v letu 2008 ustvarjeno za 44.000,00 evrov prihod-
kov, v letu 2009 pa za 13.000,00 evrov. Leta 2008 je 
populacija srnjadi s povzročanjem škode v kmetijstvu 
povzročila lovskim organizacijam za 1.300,00 evrov 
stroškov, leta 2009 pa za 2.700,00 evrov. S prodajo 
divjačine srnjadi pa je bilo leta 2008 ustvarjeno za 
85.000,00 evrov prihodkov, leta 2009 pa za 50.500,00. 
Prikazani stroški obsegajo stroške poravnave škode 
v denarju, materialu in delu ter stroške ocenjevanja 
škode. Prihodki so ocenjeni na podlagi skupne mase 
divjačine, povprečne odkupne cene v posameznem 
letu in povprečnem deležu kakovostnih razredov 
mesa divjadi. Siva vrana povzroča škodo predvsem v 
nižinskem delu MOL. Škodo povzroča na zelenjavi s 
kljuvanjem in puljenjem sadik kmalu po sajenju, na 
koruzi po vzniku, ko so rastline visoke do 15 cm, in 
na koruznih storžih v času zorenja ter na objektih. 
Leta 2008 smo severno od Ljubljane obravnavali celo 
škodni primer od sive vrane na nelovni površini, 
kjer so sive vrane s kljuvanjem preluknjale folijo na 
rastlinjaku z napihljivo streho.

3 NARAVOSLOVNI VIDIKI
V MOL okolje divjadi na eni strani zaznamuje izra-
zito veliko urbano naselje, na drugi strani pa takoj 
ruralno okolje, kjer se prepletajo kmetijske in gozdne 
površine. Ponekod je prehod postopen, drugod pa 
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zelo oster. Slednje je tam, kjer so naselja potisnjena 
povsem na rob gozda ali se celo zajedajo vanj.

Povprečna letna količina padavin izmerjena, 
na meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad v letih 
1981–2008, je bila 1345 mm. Na isti postaji izmer-
jena povprečna letna temperatura je bila 10,7 °C. 
Na leto je bilo v tem obdobju v povprečju 50 dni 
s snežno odejo (SI-STaT, 20010). Raba prostora, 
razgiban relief, nadmorska višina, matična pod-
laga in različne lege pogojujejo nastanek različnih 
habitatov in habitatnih tipov za življenje divjadi. 
MOL na zahodu sega v Polhograjske dolomite, ki 
so porasli z mešanimi gozdovi. Pobočja so strma, 
deloma skalovita, prepredena z jarki in hudourniki. 
Izrazita so topla prisojna pobočja. Podoben habitat je 
na Šmarni gori in Rašici. Na ravninskem delu MOL 
se gozdovi pojavljajo v Produ, Tomačevskem produ, 
Jarševskem produ in na Barju. Sicer so za ravninski 
del MOL značilni: kmetijska raba prostora, večje 
odprte površine s posameznimi skupinami dreves 
in daljnovodi. Če dodamo še bližino mesta z veliko 
organskimi odpadki in bližino mestnega smetišča na 
Barju, nastane izjemen habitat za sivo vrano. 

Vzhodni del enote zaznamujejo mešani gozdovi 
z velikim deležem domačega kostanja. Relief je zelo 

razčlenjen s hudourniki in grabni, pobočja hribov 
so dokaj strma. Grabni so relativno nedostopni 
in vlažni, poleti hladni, tako da nudijo primeren 
življenjski prostor za divje prašiče. Kmetijska in 
gozdna raba se prepletata, veliko je gozdnega robu 
in gmišč. Z zaraščanjem se količinsko, prostorsko in 
kakovostno še povečuje nosilna kapaciteta območij 
za rastlinojedo divjad (adamič, 1990). Večji oviri 
za gibanje divjadi sta mesto Ljubljana in prometna 
infrastruktura, predvsem ograjene avtoceste. Sle-
dnje habitate v MOL razdelijo na pet delov. Najbolj 
izoliran je prostor znotraj obroča obvoznice. V ta 
prostor vstopa divjad le prek nadvozov, podvozov 
in predorov, ki povezujejo eno in drugo stran avto-
cestnega obroča. Največji prehod je prek predora 
Golovec na vzhodni Ljubljanski obvoznici. Srnjad 
se znotraj obroča obvoznice pojavlja na Rožniku in 
Šišenskem Hribu, na Golovcu z okolico ter na delu 
Ljubljanskega barja. Neoviran prehod prek predora 
Golovec je za srnjad manj pomemben, divjim praši-
čem pa je omogočil, da se prek njega redno pojavljajo 
na celotnem območju Golovca. 

V MOL je srnjad vsesplošno prisotna. Izjema so 
predeli, ki so zaradi urbanizacije za vrsto nedostopni, 
čeprav posamezni osebki občasno zaidejo globoko 

Slika 3: Raba tal v Mestni občini Ljubljana (MKGP, 2007)
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proti mestu. Tako smo leta 2005 beležili povoz srne 
na Tržaški cesti pri Gimnaziji Vič, leta 2008 prihod 
srnjaka na Grajski hrib, leta 2009 se je srna ujela za 
ograjo skladišča na Zaloški cesti in leta 2010 se je 
srnjak pojavil za Magistratom na grajskem hribu. Bolj 
na obrobju, kjer se stikajo naselje, kmetijske površine 
in gozd, se srnjad pojavlja redno. Zanesljiva znamenja 
prisotnosti so sledi, opažanja in škoda, ki jo ta vrsta 
povzroča v kmetijstvu in na vrtovih. Kjer se izvaja 
lov, pa beležimo tudi odvzem osebkov iz narave.

Na podlagi primerjave upravljanja med lovišči, 
s pomočjo indeksnih vrednosti, smo ugotovili 
izrazit odklon od povprečne težnje rasti odvzema 
srnjadi iz narave v lovišču Pugled. Podatki so bili 
zajeti za obdobje od 1996 do 2006 za lovišča Brdo, 
Laze, Pugled, Rakovnik, Toško Čelo, Vič, Brezovica, 
Dobrava, Grosuplje, Kresnice, Medvode, Pšata, Ško-
fljica in Višnja gora. Ugotovljeni povprečni indeks 
je bil 104,9, za lovišče Pugled pa 85,9. Indeks je bil 
izračunan glede na povprečje prvih treh let prouče-
vanega obdobja. Izrazit odklon navzdol je pokazala 
tudi primerjava s sosednjimi lovišči s podobnimi 
naravnimi danostmi, z lovišči, ki prav tako segajo 
v mesto Ljubljana, in z Zasavskim LUO. Tako smo 
kot razloge za odklon izločili spreminjane naravnih 

danosti, povečevanje nelovnih površin, urbanizacijo 
in pojav sprehajalcev ter upravljavsko politiko na 
nivoju območja. Podrobnejši pregled dogajanja v 
lovski družini je pokazal, da izrazito zmanjšanje 
odvzema sovpada z menjavo vodstvene garniture 
(Miklavčič in sodelavci, 2007). Kljub izrazito manj-
šemu odvzemu srnjadi v tem lovišču ni bilo izjemnega 
povečanja škode. Povprečni indeks rasti škode za 
lovišče Pugled je bil izračunan 135,2, za lovišča, ki 
segajo v Ljubljano, 128,6, za Zasavski LUO pa 77,3. 
Povečanje škode v tem obdobju je najbolj primerljivo 
v nižinskem delu MOL, kjer je bilo tudi v lovišču 
Pugled največ škode zaradi srnjadi. Razloge, da se 
škoda kljub zmanjšanemu odvzemu ni bolj povečala, 
lahko iščemo tudi v okoljskih danostih. Na podlagi 
opažanj in pogovorov s sprehajalci na Golovcu 
menimo, da na obnašanje srnjadi v predelu okrog 
Ljubljene (Golovec je tipičen primer) zelo vpliva 
tudi relativno pogosta prisotnost ljudi v gozdu in 
prosto spuščanje psov v naravo. Dogaja se namreč, 
da tako spuščeni psi preganjajo divjad, ki se pred 
njimi zateče v naselje. 

Prisotnost divjih prašičev v MOL je povezana s 
splošnim večanjem populacije divjih prašičev v Slo-
veniji, predvsem v Zasavskem LUO. V MOL se divji 

Slika 4: Odvzem srnjadi po kvadrantih v letih 2007, 2008 in 2009
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prašiči pojavljajo iz treh glavnih strani: na zahodu iz 
Polhograjskih dolomitov, na jugu in jugozahodu z 
Ljubljanskega barja, največ pa z vzhoda, iz Zasavja. 
Območje od Sostrega do Litije je zelo ustrezen habitat 
za to vrsto, tako da se tam zadržuje stalno. 

V Zasavskem LUO (glavni izvor divjih prašičev v 
MOL) se je v zadnjih petnajstih letih zelo povečala 
populacija divjega prašiča. V tem obdobju je bil 
najmanjši odvzem v lovskem letu (od 1. 4. do 1. 4. 
prihodnje leto) 1997/98 – 55 divjih prašičev, največji 
pa leta 2005 – 633. Divji prašiči zaradi svojega poseb-
nega načina prehranjevanja v okolju povzročajo še 
posebno veliko škodo. V kmetijstvu, ki je tudi najbolj 
občutljivo za prisotnost divjega prašiča, največkrat 
razrijejo travnike ter uničijo kulture krompirja, žit 
in koruze. Divji prašič je zelo prilagodljiva vrsta z 
značilno zelo veliko nataliteto. Več razpoložljive 
hrane povzroči, da imajo mladiče tudi mlajše svinje 
(tudi več lanščakinj in ozimke) in da je več mladičev 
v leglu (Geisser in Reyer, 2005). Izjemno majhen 
gozdni obrod leta 2008 je v Zasavskem LUO v 
letu 2009 prispeval k zmanjšanju populacije divjih 
prašičev, kar se je odrazilo na bistveno manjšem 
odvzemu (27 % zmanjšanje v primerjavi z letom 
prej) divjih prašičev iz narave in na manjši škodi od 

divjih prašičev za 44 % v primerjavi z letom prej. 
Pri proučevanju učinkovitosti intenzivnega odstrela, 
odvračalnega krmljenja in električnih ograj kot ukre-
pov za preprečevanje škode od divjega prašiča se je 
kot učinkovit izkazal le intenzivni odstrel (Geisser 
in Reyer, 2004). Pri upravljanju z divjim prašičem 
je torej treba slediti predvsem, da: (1) zagotavljamo 
zadosten odvzem po količini, ki je tudi ustrezne 
strukture in (2) mu ne izboljšujemo prehranskih 
razmer. Količinsko dovolj velik odvzem zagotavlja 
trenutno zmanjševanje populacije. Zmanjševanje 
populacije na dolgi rok pa dosegamo s povečanim 
poseganjem v razreda lanščakinj in večletnih svinj. 
Po modelu za zmanjševanje številčnosti populacije 
divjih prašičev, kot ga navaja Dolgoročni načrt 
za Zasavsko LUO 2007–2016 (2006), bi moralo 
biti v odvzemu 30 % lanščakinj in svinj. V letih 
1996–2006 je bil ta delež v loviščih, ki segajo v 
mesto Ljubljana, 16 %. Na drugi stani je bilo v tem 
obdobju v Zasavskem LUO položene v povprečju 83 
t krme, dostopne divjim prašičem, na leto, in sicer 
največ leta 1998, 114 t, najmanj leta 2005, 39 t. V 
tem obdobju je bilo iz narave odvzetih 362 osebkov 
divjih prašičev na leto. V obdobju največjega večanja 
populacije divjih prašičev v Zasavskem LUO, t. j v 

Slika 5: Odvzem divjega prašiča v MOL v letih 2007, 2008 in 2009
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letih od 1998 do 2002, je bilo v povprečju položeno 
104 t prašičem dostopne krme na leto. Iz narave 
pa je bilo v povprečju odvzetih 379 živali na leto. 
Poudariti je treba, da je v tem obdobju še potekalo 
zimsko krmljenje divjega prašiča, ki zdaj ni več 
dovoljeno. Dopuščeno je le privabljalno krmljene 
divjega prašiča, ki je namenjeno lažjemu in struk-
turno pravilnemu odvzemu. Tretja oblika krmljenja, 
ki je glede na namen še opredeljena kot biotehni-
ški ukrep, je odvračalno krmljene. Namenjeno je 
odvračanju divjih prašičev od kmetijskih kultur, 
da tam ne povzročajo škode. Eden izmed pogojev 
za uspešnost takega krmljenja je, da ga izvajamo v 
gozdu vsaj 1000 m od gozdnega roba (Schley et. al., 
2008, povzeto po Jelenko, 2009). Takega območja 
pa v Zasavskem LUO in v MOL ni. 

Siva vrana je prebivalka gozdov, gozdnega roba 
in urbanih površin. Najraje se zadržuje tam, kjer so 
mesta za počivanje z ustreznim razgledom in pregle-
dna mesta za prehranjevanje. Zelo dobro izkorišča 
danosti urbanega okolja. Razloge za ugoden razvoj 
populacije lahko iščemo v njeni splošni in prehranski 
prilagodljivosti, pomanjkanju interesa za lov nanjo, 
sposobnosti vzdrževanja vitalne populacije v dovolj 
urbanem okolju, da tam lov ni mogoč, in umetnim 
virom hrane (odprta smetišča in mesto). Predvsem 
zadnji vzrok zelo vpliva na bivanjske razmere sive 
vrane in njeno sposobnost preživetja v obdobjih, 
ko drugje hrane primanjkuje. Odvzem osebkov iz 
narave ne kaže prave podobe rasti populacije, ker 
je v veliki meri odvisen od zanimanja za lov na to 
vrsto. Večji odvzem v zadnjih letih je predvsem 
posledica odziva na povečano škodo, ki jo sive 
vrane povzročajo v kmetijstvu. V MOL se sive vrane 
najpogosteje pojavljajo prav v okolici smetišč in 
kmetijskih površin na obrobju mesta, pozimi pa 
tudi v mestu, na relaciji od parlamenta do mestnega 
smetišča. V preteklosti so škodo v kmetijstvu reševali 
s preprostimi ukrepi plašenja (razna strašila) in z 
ustreznimi posegi v populacije. Siva vrana ni imela 
lovopusta, streljanje v gnezda ni bilo prepovedano, 
dovoljen je bil lov s pastmi, lov na žive vabnike in 
zastrupljanje jajc v gnezdih. Z obliko odstrela, kot je 
dovoljen zdaj, je bistveno težje uravnavati populacijo 
vran. Kot odvračalo je odstrel uporaben le v okoljih, 
kjer je dovoljen in ga je mogoče izvajati. Učinkovit 
je le v primeru, da v populaciji povzroči smrt in ga 
opravljamo dovolj široko ter pogosto. Največja škoda 
od sive vrane nastaja na proizvodnji zelenjave, npr. v 
zelju, kjer s kljuvanjem uničujejo zeljnate glave. Zelo 
majhna verjetnost je, da bi se vrane prehranjevale 
z zeljem, ker ima v primerjavi z njihovo običajno 

hrano (ogrci, žuželke, koruza) tudi do 16-krat manjšo 
energetsko vrednost. Namesto 200 g koruze bi morala 
vrana tako pojesti 3,2 kg zelja. Po vsej verjetnosti 
iščejo gole polže ali gosenice, ki se prehranjujejo 
z zeljem (Kos in sod., 2006). Slednje razmišljanje 
potrjuje tudi opažanje, da se skljuvano zelje na 
večjih njivah pojavlja v otokih, ki bi bili lahko tudi 
območje širjenja škodljivca iz izvora.

4 DRUŽBOSLOVNI VIDIKI
Možnost ukvarjati se z lovom je v družbi pomembna. 
V loviščih, ki vsaj deloma segajo v MOL, se s to 
dejavnostjo neposredno (so člani lovskih družin, ki 
so upravljavci lovišč) ukvarja 968 ljudi, združenih 
v 17 društev – lovskih družin. Če število lovcev 
proporcionalno prilagodimo glede na delež lovnih 
površin v MOL, se v MOL z lovom ukvarjajo 204 
lovci (Lisjak, 2010). Skupaj so lovci v loviščih, ki vsaj 
deloma segajo v MOL, leta 2009 opravili 2831 prosto-
voljnih ur dela za biomeliorativna dela (vzdrževanje 
pašnikov, vzdrževanje remiz, sajenje plodonosnih vrst 
drevja in grmovja …). V katastrskih občinah, ki vsaj 
deloma segajo v MOL, pa 730 ur. Lovske družine so 
društva, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih 
(2006), in po nam znanih podatkih ne zaposlujejo 
nikogar. Lov jim torej pomeni hobi.

Po podatkih Statističnega letopisa Ljubljana 
2009, je bilo v MOL leta 2008 39 % gozdnih in 
39 % kmetijskih površin. V kmetijstvu, gozdarstvu 
in lovstvu je bilo v povprečju zaposlenih 645 oseb, 
samozaposlenih pa 46. Za ponazoritev navajamo 
količinski odkup kmetijskih proizvodov za leto 2008: 
12 t prašičev, 3.184 t klavne govedi, 47 t telet, 54 tisoč 
jajc, 25,3 mio litrov mleka, 296 t krompirja in 82 t 
pšenice. Omeniti je treba še zelo razvito sadjarsko 
dejavnost. Leta 2008 so sadovnjaki pokrivali 366 
ha površin.

Kot tretjo družbeno skupino, ki neposredno 
vpliva na izvajanje lova, moramo omeniti še lokalno 
prebivalstvo, ki je pri lovu kot naključni mimoidoči 
– sprehajalec oz. rekreativec. Vloga sprehajalca je 
lahko občutna, je pa vmešavanje v odnos, ki se 
ga neposredno ne zadeva. Človek je že v davnini, 
takoj ko se je začel ukvarjati s kmetijstvom, začel 
tudi postopoma spreminjati naravno ravnovesje. 
Dandanes tako govorimo o zatečenem ravnovesju v 
naravi. V davnini se je človek ukvarjal s kmetijstvom 
in lovom. Do danes se je razmerje zelo spremenilo. 
V anketi o upravljanju z divjadjo v MOL so na 
vprašanje »ali ste lovec?« pritrdilno odgovorili le 
štirje od 100 kmetov, ki so odgovarjali (Miklavčič 
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in sod., 2007). Verjetnost za nastanek konfliktov 
med interesi kmetijske in lovske dejavnosti je torej 
relativno velika. Z vidika upravljanja z divjadjo je 
predvsem pomemben odnos divjadi do okolja. Divjad 
s prehranjevanjem v okolju povzroča poškodbe, ki 
niso nujno škoda. Poškodba določene rastline je 
škoda s človekovega vidika, ker je to zanj izgubljena 
dobrina. Za človeka najpomembnejše rastline, ki jih 
divjad poškoduje pri prehranjevanju, so tiste, ki jih 
tudi človek uporablja za prehrano, to so kmetijske 
kulture. Torej največja škoda nastaja v kmetijstvu. Z 
družboslovnega vidika je torej kritičen odnos med 
lovci in kmeti. Kmetje pridelujejo hrano, lovci pa 
naj bi skrbeli za zatečeno ravnovesje v naravi glede 
divjadi. Najpomembnejši ukrep za preprečevanje 
škode od divjadi je ustrezne poseg v populacije 
(Simonič, 1976). Kaj če se in ali se lahko v ta odnos 
vplete sprehajalec? Zakon o orožju (2000) v 24. členu 
določa, da orožja ni dovoljeno nositi ali prenašati na 
javnih krajih na način, ki vznemirja ljudi, ali tako, 
da ga ljudje opazijo. Zakon o varstvu javnega reda in 
miru (2006) v drugem členu določa, da je javni kraj 
vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi 
pogoji dostopen vsakomur. Zakon o gozdovih (1993) 
v petem členu določa, da mora lastnik v svojem 
gozdu dopustiti prost dostop, razen za primere 
pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne 
dejavnosti. Sprehajalec se pravzaprav lahko povsod 
vmeša v izvajanje ukrepa za zmanjševanje škode od 
divjadi – odstrela. Pogosteje pa se zgodi tam, kjer je 
veliko sprehajalcev. Zato so območja na prehodu iz 
urbane v kmetijsko krajino še posebno občutljiva. 
Ljudi, ki se ukvarjajo z rekreacijo v naravi, je vedno 
več, sploh v okolici večjih naselij. Lovci v okolici 
Ljubljane se tako srečujejo z velikim pritiskom 
sprehajalca, ki v določenih okoljih, ki jih divjad še 
vedno uporablja, že ovira ali celo onemogoča lov. 
Enako velja za kmetijske in gozdne površine. Zaradi 
večje preglednosti je vpliv sprehajalca na kmetijskih 
površinah še občutnejši.

5 ZAKLJUČEK
Iz navedenega lahko ugotovimo, da je problematika 
upravljanja z divjadjo kompleksna. Težko je opre-
deliti, kateri vidik od navedenih je pomembnejši. 
Problematika dejansko izhaja iz družbe in njene želje, 
da so relacije med posamezniki v družbi, ki imajo 
različne interese, na neki način urejene. Tam, kjer so 
relacije slabo urejene ali pa se posamezniki otepajo 
svoje odgovornosti, nastajajo konflikti. Veliko bi bilo 
že, če bi lovci sprejeli dejstvo, da so odgovorni za 

škodo od divjadi in temu primerno ukrepali. Izgovor, 
da jim je lov le hobi, še podkrepi dejstvo, da lov (tu 
ni mišljen obstoj divjadi) ne sme in ne more biti 
dejavnost, ki bi ovirala razvoj drugih dejavnosti v 
prostoru, s katerimi se drugi preživljajo. Kmetje bi 
morali sprejeti kot dejstvo obstoječi lovski sistem in 
v okviru tega poiskati svoje možnosti; morali bi se 
vključiti v lovske družine in v upravljane z divjadjo 
ali pa skladno s predpisi dosledno zahtevati porav-
navo škode od divjadi. Kmetje bi se morali poučiti 
o divjadi, lovci pa o kmetijstvu. Predvsem pa bi se 
oboji morali veliko (predvsem tisti posamezniki, ki 
povzročajo konflikte) naučiti o poteh umirjenega in 
konstruktivnega komuniciranja in o tem, da demo-
kracija ni uveljavljanje svojih interesov vsevprek, 
ampak iskanje kompromisov, ki pomenijo korist 
za vse. Sprehajalec bo moral kot dejstvo sprejeti, 
da odnos kmet – lovec ni njegova stvar. To pa bo 
lahko storil le, če se bo veliko naučil o kmetijstvu 
in lovstvu. Kdo ga bo podučil o tem?
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1  UVOD
Gozdna tla so  doslej zvečine ohranila prvobitno 
naravno zgradbo in raznovrstnost in se zato bistveno 
razlikujejo od kmetijskih tal. Za razliko od tal na 
obdelovalnih površinah, pri katerih so prvotni 
zgornji horizonti zaradi obdelovanja premešani in 
homogenizirani v eno samo plast – ornico, je za 
gozdna tla značilna velika pestrost talnih razmer, v 
katerih ni neposredno vnesenih antropogenih snovi 
(Fischer s sod., 2002).

Pomen tal za neovirano delovanje gozda in 
kroženje snovi v gozdnih ekosistemih (npr. voda, 
ogljik, hranila, onesnažila, itd.) je izjemno pomem-
ben (Stevenson, 1986). Lastnosti gozdnih tal (npr. 
rodovitnost, onesnaženost, izmenljiva oz. puferska 
sposobnost, zadrževalna kapaciteta za vodo itn.) 
vplivajo na stanje gozdov in na potek  procesov v 
gozdnih ekosistemih (Stevenson, 1986; Coleman 
s sod., 2004). Različni vplivi gospodarjenja z goz-
dovi, posledično tudi z gozdnimi tlemi,  pa tudi 
vplivi okoljskih dejavnikov na gozd in gozdna tla 
lahko vodijo v poslabšanje fizikalnih, kemičnih in 
biotičnih lastnosti tal, kar označujemo s pojmom 
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degradacija tal. V procesu degradacije tla izgubljajo 
sposobnost izvajanja funkcij, bistvenih za življenje. 
Po tematski strategiji EU za zaščito tal (COM, 2002) 
glavne grožnje, ki lahko povzročajo degradacijo 
tal v evropskem prostoru, obsegajo: (a) erozijo, 
(b) zmanjševanje vsebnosti organske snovi, (c) 
onesnaženje tal, (d) izguba tal zaradi pozidave, (e) 
zbitost tal, (f) zmanjševanje biotske raznovrstnosti, 
(g) zaslanjevanje ter (h) poplave in plazovi.

Procesi degradacije so še posebno intenzivni v 
okolici glavnih prometnic, na območjih z intenzivno 
kmetijsko dejavnostjo, v okolici industrijskih centrov, 
termoenergetskih objektov in tudi mest, kjer je povečan 
vnos onesnažil v tla (Van-Camp s sod., 2004). Zaradi 
svoje velike puferske sposobnosti gozdnih tal le-ta 
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lahko nevtralizirajo ali omejijo škodljive posledice 
vnosa onesnažil v gozdna tla in zadržujejo oz. vpli-
vajo na manjše izpiranje onesnažil v talno vodo, npr. 
vezava onesnažil na organsko snov v opadu in zgornjih 
plasteh gozdnih tal (Fischer s sod., 2002). Neposredne 
vnose gnojil, fitofarmacevtskih sredstev in obstojnih 
organskih onesnažil (angl. Persistent Organic Pollu-
tants – POP) v gozdna tla prepoveduje zakonodaja za 
področje gozdarstva (Zakon o gozdovih, 2007).

Za območje MOL sicer obstajajo podrobnejši 
podatki in informacije o stanju tal za kmetijske povr-
šine in površine v urbanem okolju. Na vodovarstvenih 
območjih v MOL že obstaja monitoring onesnaženosti 
tal kmetijskih zemljišč (http://www.ljubljana.si/si/mol/
mestnauprava/ oddelki/varstvo-okolja/projekti/9240/
detail.html), kar daje dober vpogled na stanje one-
snaženosti kmetijskih tal. Zanimivi so tudi rezultati 
mednarodnega projekta URBSOIL (http://www.urbsoil.
bf.uni-lj.si/nivo/2_urbsoil_v_lj/lj_cilji.htm), katerega 
namen je bil ugotoviti kakovost tal v MO Ljubljana, 
določiti talne lastnosti in onesnaženost tal z nekaterimi 
kovinami in organskimi onesnažili. Dobljeni rezultati 
se večinoma nanašajo na urbana tla, zelenice, parke, 
otroška igrišča, zelene površine ob cestah in brežine 
rek. Rezultati so prikazani na internetnih straneh in 
so dostopni vsem potencialnim uporabnikom.

Gozdna tla  zavzemajo 11.650 ha oz. 42 % površine 
MOL, vendar doslej niso bila predmet obširnejših 
raziskav. V prispevku je prikazan del gradiva iz 
projektne naloge Izdelava ocene stanja gozdnih tal 
v Mestni občini Ljubljana (Simončič s sod., 2009), 
v kateri je obravnavano stanje gozdnih tal, njihova 
vloga v gozdnih ekosistemih ter procesi v krajini, 
na katere pomembno vplivajo gozdna tla. 

2 RASTIšČNE ZNAČILNOSTI 
GOZDOV MOL

V Mestni občini Ljubljana (MOL) je zelo gozdnat 
predvsem gričevnat in hribovit svet, ki ga gradijo 
raznovrstne kamnine. Prevladujejo nekarbonatne 
kamnine, med katerimi so najbolj razširjeni per-
mokarbonski skladi, ki jih sestavljajo kremenovi 
konglomerati, peščenjaki, meljevci in skrilavi gli-
navci iz najstarejših dob – karbona in spodnjega 
perma (Premru, 1980). Omenjene vezane klastične 
kamnine so slabo vodoprepustne in občutljive za 
vodno erozijo. Zanje je značilen relief z zaobljenimi 
grebeni, številnimi vodnimi jarki, gladkimi strmimi 
pobočji, pojavljajo se zemeljski plazovi. Na njih so 
se razvila z bazami revna, distrična tla z naslednjo 
pedosekvenco: distrični regosol – distrični ranker 

– distrični kambisol (Stritar, 1990). Na takih pedo-
sekvencah se v nižinah in na gričevju pojavljajo 
rastišča nižinskega kisloljubnega gozda belega gabra 
in borovnice (Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli 
(M. WRaB., 69) MaR., 94), v hribovju prevladujejo 
rastišča kisloljubnega bukovega gozda z rebrenjačo 
(Blechno-Fagetum HT.ex MaR., 70). Na vlažnih 
mestih se pojavljajo rastišča kisloljubnega jelovega 
gozda s trokrpim mahom (Bazzanio trilobatae-
Abietetum M. WRaB. (53)58). Marsikje je naravna 
sestava gozdov zelo spremenjena. Zelo razširjeni so 
drugotni gozdovi rdečega bora in borovnice, gradna 
in borovnice ter smrekove monokulture (Zorn, 1974, 
Marinček s sod, 2006). 

V gričevnatem in hribovitem pasu od karbonatnih 
matičnih podlag prevladujejo apnenci in dolomiti. 
Za apnence je značilno kemično preperevanje, 
velika prepustnost za vodo, zakraselost in velika 
skalovitost površja, za dolomite pa mehansko pre-
perevanje, pržinasta preperina in gladko površje. 
Za t. i. trde karbonatne kamnine je značilna nasle-
dnja pedosekvenca: kamnišče – rendzina – rjava 
pokarbonatna tla – pokarbonatna izprana tla. V 
gričevnatem pasu na teh pedosekvencah najdemo 
od klimazonalnih gozdnih združb bazifilni gozd 
belega gabra (Helleboro nigri-Carpinetum betuli 
MaR. (79) 94), v hribovitem pasu podgorski bukov 
gozd s tevjem (Hacquetio-Fagetum, KOŠ.,62), nad 
njim pa gorski bukov gozd z veliko mrtvo koprivo 
(Lamio orvalae-Fagetum (HT.38), BORH., 63). Od 
azonalnih gozdnih združb so najbolj razširjeni 
toploljubni gozdovi bukve in gabrovca (Ostryo-
Fagetum M.WRaB.ex TRIN., 72), črnega gabra in 
puhastega hrasta (Querco-Ostryetum carpinifoliae, 
HOR., 38) in rdečega bora s trirobo košeničico 
(Genisto januensis-Pinetum sylvestris, TOM., 40). 
Na dolomitnih rendzinah v hladnih legah je razvit 
bukov gozd s kresničevjem (Arunco-Fagetum, KOŠ., 
62) (Zorn, 1974, Marinček s sod, 2006). 

Mešane kamnine (karbonatno-nekarbonatne, npr. 
apnenec z rožencem, ledenodobni nanosi rek ipd.), 
mehke karbonatne (lapor, fliš, laporni glinavec ipd.) 
ter nekarbonatne, z bazami bogatejše kamnine (groh) 
zavzemajo slabih 5 % gozdne površine v MOL. V tej 
skupini kamnin je značilna pedosekvenca: evtrični 
in/ali distrični regosol – evtrični in/ali distrični 
ranker – evtrični in/ali distrični kambisol, evtrični 
in/ali distrični luvisol (Stritar, 1990).

Ravninski del Mestne občine Ljubljana je precej 
manj gozdnat. Na Ljubljanskem polju se je največ 
gozdnih površin ohranilo ob Savi na mlajših alu-
vialnih nanosih, pretežno iz proda, peska, melja 
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(Premru, 1980). Razvila so se obrečna tla. Občasno 
poplavljene bregove z nerazvitimi obrečnimi tlemi 
poraščajo vrbovja (Salicetum albae, ISSL., 26). Na 
bolj razvitih obrečnih tleh, ki so večinoma še pod 
vplivom podtalnice, prevladujejo rastišča dobovij 
(Crataego monogynae-Quercetum roboris, MaR. et al., 
2006). Kjer zaradi proda tla nimajo stika s podtalnico 
in vladajo sušne razmere, se pojavlja gozd rdečega 
bora in glote (Brachipodio-Pinetum sylvestris, ZUP. 
& ŽaG., 97 corr., 98). Večji gozdni kompleksi črnih 
jelševij (Alnetum glutinosae s. lat.), dobovij idr. so še 
na Barju (Zorn, 1974, Marinček s sod, 2006). Pora-

ščajo predvsem različne tipe oglejenih tal (hipoglej, 
amfiglej, euglej),  ponekod pa v preteklosti precej 
bolj razširjena šotna tla (histosol). Taka hidromorfna 
tla so se razvila na jezersko-barjanskih sedimentih 
(glini, ilovici, polžarici, šoti) (Stritar, 1990)

Glede na podatke o matičnih podlagah pedo-
kartografskih talnih enot digitalne pedološke karte 
Slovenije merila 1 : 25.000 Centra za pedologijo in 
varstvo okolja (CPVO, 1999) smo ugotovili naslednje 
površinske deleže na temelju pedosekvenc obliko-
vanih skupin matičnih podlag v gozdovih MOL. 
Pedokartografske enote (PKE) digitalne pedološke 

Preglednica 1: Površinski deleži skupin matičnih podlag v gozdovih MOL

KRATICA
Skupina matičnih podlag ha %

neopredeljeno 12 0,1

NR nekarbonatne, z bazami revne kamnine 8,226 70,6

MB mešane; mehke karbonatne kamnine… 551 4,7

TK trde karbonatne kamnine 1,573 13,5

aL aluvialne naplavine 621 5,3

GI barjansko-rečne usedline 668 5,7

Skupaj    11,651 100

Slika 1: Skupine matičnih podlag v gozdovih MOL 
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karte (CPVO …, 1999) v gozdovih MOL smo glede 
na vpliv vode za njihov razvoj ter glede na nasičenosti 
z izmenljivimi bazami razvrstili v pet skupin tal:

a – avtomorfna tla:  – nastala so/razvijajo se samo 
pod vplivom padavinske vode. Voda prosto pre-
haja skozi talni profil, brez zastajanja. Razlikujemo 
šest razredov tal: nerazvita tla, humusno akumu-
lativna tla, kambična tla, izprana tla, antropogena 
tla ter tehnogena tla.
h – hidromorfna tla:  – nastala so/razvijajo se pod 
vplivom talne, površinske in/ali poplavne vode. 
Tla so začasno do trajno nasičena z vodo in 
imajo izražene znake oksi-redukcijskih procesov. 

Razlikujemo pet razredov: nerazvita hidromorfna 
tla, psevdooglejna tla, oglejena tal, šotna tla in 
antropogena hidromorfna tla.
k – karbonatna tla: –  vsebujejo proste kalcijeve 
in/ali magnezijeve karbonate.
e – evtrična tla:  – v njih je stopnja nasičenosti z 
bazami  več kot 50 %.
d – distrična tla: –  stopnja nasičenosti z bazami 
je manj kot 50 %.
Najbolj razširjena so avtomorfna-distrična tla 

(70,7 %), sledijo avtomorfna-evtrična tla (16,5 %) ter 
hidromorfna-evtrična tla (5,9 %). Preostale skupine 
tal so zastopane z manj kot 5 % deležem.

Preglednica 2: Površinski deleži skupin tal v gozdovih MOL, oblikovanih glede na vplive vode na razvoj tal in 
njihovo nasičenost z izmenljivimi bazami.

 KRATICA  SKUPINA TAL ha %

ak avtomorfna-karbonatna 203.03 1.7

ae avtomorfna-evtrična 1,926.36 16.5

ad avtomorfna-distrična 8,238.43 70.7

hk hidromorfna-karbonatna 436.84 3.7

he hidromorfna-evtrična 688.68 5.9

hd hidromorfna-distrična 145.39 1.2

Slika 2: Skupine gozdnih tal v MOL
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3  OPIS  TEMELJNIH ZNAČILNOSTI 
NEKATERIH PROCESOV V 
GOZDNIH TLEH NA PRIMERU 
GOZDNIH TAL V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA

3.1  Kroženje snovi v gozdnih tleh in 
gozdnih ekosistemih

Kroženje snovi lahko delimo na organsko in anor-
gansko fazo; organska je vezana na biotske procese, 
anorganska pa na fizikalne ter kemijske procese v 
naravi. V organskih horizontih tal so biokemični in 
kemični procesi najintenzivnejši in odločilno vplivajo 
na stopnjo in smer drugih talnih procesov. Razkroj 
opada (listni opad, mrtev les padlih debel, odlomljene 
veje) poteka kot posledica delovanja edafona (živali 
in mikrobi tal). Pri tem se del opada mineralizira v 
CO2, NH4

+, NO2
- in PO4

3-, preostali del pa se predeluje 
v procesu humifikacije v huminske snovi, fulvo in 
huminske kisline. Hitrost razkroja je odvisna od 
razmerja med C in N (C/N razmerje), podnebnih 
razmer, mehaničnega drobljenja itn. (Stevenson, 
1986; Coleman s sod., 2004). V primeru postopnega 
zakisovanja gozdnih tal, kar je lahko posledica vnosa 
kislih padavin v gozd,  nastajajo spremembe sestave 
pedofavne in pedoflore v organskem delu gozdnih 
tal (Mršić, 1997). Kot posledico simuliranih kislih 
padavin na organska tla so raziskovalci ugotovili 
povečano vsebnost H+ ionov in zmanjšano vsebnost 
baz. Proces nitrifikacije zastane, poveča pa se amo-
nifikacija (Simončič s sod., 1998). Vnosi H+ ionov 
(kazalnik kislih depozitov), večji od 10 kmol ha-1 
leto-1, povzročijo zmanjšanje populacij talnih orga-
nizmov in vplivajo na zmanjšano biološko aktivnost. 
Manjši vnosi H+ ionov pa vplivajo na vrstno sestavo 
talne mikrofavne. Kisle padavine povzročajo tudi 
kopičenje težkih kovin in organskih mikropolutantov 
v humusnem horizontu gozdnih tal, kar zadržuje 
razgradnjo visokomolekularnih spojin ter vpliva na 
procese v rizosferi (Simončič s sod., 1998).

Spremljanje kroženja snovi v gozdu je meto-
dološko izredno zahtevno, zato se pri tovrstnih 
raziskavah uporabi modelni pristop in proučuje 
naslednje procese (Simončič s sod., 2000):  

vnos snovi iz atmosfere, preperevanje mineralov  –
v tleh in preperevanje matične kamnine, 
izgube snovi s spiranjem, denitrifikacijo in  –
odtekanjem vode,
prehod talne raztopine v biomaso (rastline,  –
mikroorganizme),
sproščanje snovi (ionov) pri procesu minera- –
lizacije.

3.2 Opredelitev izravnalne (puferske) 
sposobnosti gozdnih tal glede vnosa 
onesnažil (dušik, žveplo, težke 
kovine)

Ulrich (1983) je glede na pH vrednost opredelil pet 
pufernih območij gozdnih tal: karbonatno, silikatno, 
izmenjalno, aluminijevo in železovo:

v karbonatnem izravnalnem območju (pH 8,0– –
6,2) se kisline nevtralizirajo s CaCO3, nastali 
Ca(HCO3)2 se z odcedno vodo izpira s tal. Sem so 
uvrščene pedokartografske enote (PKE) s prhni-
nasto in sprsteninasto rendzino, s karbonatnimi 
obrečnimi tlemi; 
v silikatnem izravnalnem območju (pH 6,2–5,0)  –
se kisline nevtralizirajo s sprostitvijo alkalnih in 
zemeljskoalkalnih ionov (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) iz 
primarnih silikatov. Sem so uvrščene PKE z rja-
vimi pokarbonatnimi tlemi, z evtričnimi rjavimi 
tlemi, z evtričnimi obrečnimi tlemi, z evtričnimi 
oglejenimi tlemi ipd.;
v izmenjalnem izravnalnem območju (pH 5,0–4,2)  –
se kisline nevtralizirajo s sproščenimi aluminije-
vimi ioni iz mineralov glin in drugih primarnih 
silikatov. Sem so uvrščene PKE z distričnimi 
rjavimi tlemi na kamninah, bogatejših z bazami, 
z distričnimi oglejenimi tlemi, z distričnim 
psevdoglejem;
v aluminijevem izravnalnem območju (pH 4,2−,8)  –
se kisline nevtralizirajo s sprostitvijo al3+ ionov 
iz mineralov glin in iz aluminijevih hidroksi 
kationov. V tem območju se proces nitrifikacije 
zmanjša ali prekine, acidofilnim rastlinam se 
poškodujejo korenine. Toksično delovanje alumi-
nija ni toliko odvisno od njegove koncentracije kot 
od pH vrednosti talne raztopine, oblike aluminija 
(al3+, al(OH)2+, itn.) in razmerja Ca/al. Povečana 
koncentracija aluminija v talni raztopini vpliva 
na slabši sprejem kalcija prek koreninskih laskov 
in mikorize (SHORTLE / SMITH 1988). Sem so 
uvrščene PKE z distričnimi rjavimi tlemi in dis-
tričnimi rankerji na permokarbonskih skladih;
v železovo izravnalno območje (pH 3.8–2.4), v  –
katerem se kisline delno nevtralizirajo z disoci-
acijo železovih oksidov, nismo uvrstili nobeno 
PKE v MOL.

3.3 Gozdna tla in sekvestracija ogljika
Gozdovi zelo vplivajo na kroženje ogljika, lesna 
biomasa pa na ponor in emisije CO2, enega najpo-
membnejših toplogrednih plinov (70 %). V gozdovih 
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se v vegetaciji in tleh kopičijo velike količine ogljika 
(Simončič s sod., 2000).

Dinamika ogljika v gozdnih ekosistemih je odvi-
sna od interakcij številnih biogeokemičnih ciklusov, 
še posebno od kroženja ogljika in vode (Stevenson, 
1986). V gozdu je ogljik uskladiščen v živi biomasi, 
razkrajajoči se organski snovi in v tleh (Fischer s 
sod, 2000). Ogljik se v obliki CO2 izmenjuje oziroma 
po naravni poti prehaja med gozdnimi ekosistemi 
in atmosfero s procesi fotosinteze, dihanja, razkroja 
in gorenja (Simončič, 2001). Ogljika organskega 
izvora  je več kot polovica organske snovi tal, zato 
pogosto uporabljamo količino C v tleh kot kazal-
nik organske snovi v tleh. Organska snov v tleh 
je pomembna iz različnih razlogov; prvi je njena 
vloga v ohranjanju rodovitnosti tal, drugi pa njena 
funkcija kot ponor oz. vir ogljika (Kimble s sod., 
2002). Količina organske snov v tleh je v povpre-
čju 1,724-krat večja od količine C v tleh. Če se 
gozd poseka oz. če zaradi ekstremnih vremenskih 
pojavov  nastane škoda, vetrolom, žledolom itn., 
postaneta gozd in gozdna tla (opad in mineralni 
del) razmeroma velik izvor toplogrednih plinov 
(TGP) oz. CO2 (Vesterdal s sod., 1995).  Defini-
cija zbiralnikov (angl. ''pool'') ogljika v gozdnem 

ekosistemu je po Smernicah dobre prakse za sektor 
LULUCF (IPCC, 2003) naslednja.

Za izračun zaloge ogljika v tleh potrebujemo 
debelino talnih horizontov, delež ogljika ( C ) v 
horizontu in gostoto tal. Podatek o debelini horizonta 
in delež ogljika je neposredno določen, podatek o 
gostoti tal pa smo določili z uporabo obstoječih 
(Van Wallenburg s sod., 1988; Reinds s sod., 2001, 
Hoekstra s sod., 1982) pretvorbenih funkcij tal, t. i. 
pedotransfernih funkcij (Enačba 1). 

(Enačba 1),
ρ – i [g/cm3] – navidezna gostota tal horizonta i
%gli [%] – delež gline v horizontu i –
%C – org – delež organskega ogljika v horizontu i.

Podatek o zalogi ogljika smo izračunali za vsak 
talni horizont v profilu posebej in jih nato sešteli 
za posamezen talni profil.  Le-te smo razvrstili 
v talne tipe in potem za vsak talni tip izračunali 
povprečno zalogo ogljika. Uporabili smo  nasle-
dnjo formulo:

Slika 3: Puferna območja gozdnih tal v MOL
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(Enačba 2),
C – pool [t/ha] – skupna količina ogljika (v tonah) na površino 
(1 hektarja)
%C – org,i [%] – odstotni delež organskega ogljika v talnem 
horizontu (i)
d – i [m] – debelina horizonta i
ρ – i [g/cm3] – navidezna gostota tal horizonta i
k – število talni – h horizontov v talnem profilu.

Glede na vrednosti v preglednici 4 vidimo, da 
je v gozdnih tleh, glede na druge rabe, nakopičeno 
skoraj 58 % skupnega ogljika v tleh na območju 
MOL. Če bi ocenili celotno bilanco ogljika, bi k 
tej vrednosti prišteli še ogljik, nakopičen v nadze-
mnem (deblo, veje …) in podzemnem (koreninski 
del; 15 % nadzemnega) delu drevja, pri čemur 
bi se količina ogljika za gozdne površine več kot 
podvojila.

4  RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
V okviru projektne naloge Izdelava ocene stanja 
gozdnih tal v Mestni občini Ljubljana smo ugotovili, 
da sicer obstajajo podrobnejši podatki in informacije 
o stanju tal v MOL za kmetijske površine in povr-
šine v urbanem okolju, toda gozdna tla v Mestni 
občini Ljubljana (MOL) doslej niso bila predmet 
obširnejših raziskav. 

Da bi lahko vsaj orientacijsko ocenili občutljivost 
gozdnih tal MOL za onesnaževanje, smo talne karto-
grafske enote digitalne pedološke karte CPVO glede 
na reakcije (oz. pH vrednosti) njihovih tal razvrstili 
v puferna območja. Po tej oceni v gozdovih MOL  
zelo prevladujejo distrična,  zelo kisla tla s pufernimi 
sposobnostmi pretežno v aluminijevem izravnalnem 
območju, ki so praviloma mnogo bolj občutljiva za 
onesnaževanje kot npr. evtrična ali karbonatna tla. 
Za podrobnejše ugotavljanje oz. modeliranje obču-
tljivosti gozdnih tal bo  treba pridobiti in upoštevati 
več podatkov o njihovih lastnostih (o vsebnostih 

Preglednica 3: Zbiralniki ogljika (''pool'') v gozdnem ekosistemu po IPCC (2003.

Zbiralnik Opis
ŽIVA NaDZEMNa  

BIOMaSa
Vsa živa biomasa nad tlemi, kamor uvrščamo panje, debla, veje, 
skorjo, seme in liste.

BIOMASA PODZEMNa  
BIOMaSa

Vsa biomasa živih korenin. Živih tankih korenin s premeri, manjšimi 
od 2 mm, ne upoštevamo.

MRTVA
ORGANSKA

MRTEV LES Vsa stoječa ali ležeča odmrla lesna biomasa, ki ni uvrščena med opad. 
V kategorijo mrtev les spadajo tudi odmrle korenine in panji.

SNOV OPaD* Različno razgrajena odmrla biomasa nad mineralnim ali organskim 
delom tal.

TLA ORGaNSKa 
 SNOV V TLEH

Vsebuje organski ogljik v organskih in mineralnih tleh. Sem spadajo 
tudi žive tanke korenine z manjšim premerom od 2 mm.

*Op.: Pedologi večinoma obravnavajo opad kot del tal.

Preglednica 4: Ocena skupnih vsebnosti ogljika ( C ) v t glede na rabo tal v MOL

Talni tip Distrična Evtrična Izprana Mine_Org& 
Glej Obr Psevdog. Rend. RPT Skupna vsota Delež raba tal/ 

skupaj

Raba tal t C t C t C t C t C t C t C t C t C %

Barje    539     539 0.01

Druge kmet. Z. 13,440 11,219 1 92,786 20,332 1,335 177 4,922 144,211 3.93

Gozd 1,363,214 123,458 2,402 154,272 28,225 4,081 75,771 374,724 2,126,147 57.94

Njive & vrtovi 17,364 126,200  251,777 71,411 7,478 76 5,785 480,091 13.08

Ostala nekm. Z. 642 549 2 12,234 9,437 9  43 22,916 0.62

Trajni nasadi 12,046 4,523  2,168 1,525 481 45 4,332 25,120 0.68

Travniki 170,435 120,792 114 347,960 116,489 13,747 3,129 95,554 868,220 23.66

Zamočvirjeno    2,455 122    2,577 0.07

Skupna vsota 1,577,140 386,741 2,519 864,191 247,541 27,131 79,198 485,361 3,669,821
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gline, organske snovi, kationskih izmenljivih kapa-
citetah, stopnjah nasičenosti z bazami, globini tal),  
podnebnih in drugih rastiščnih razmerah idr.

Kjotski protokol, ki ga je Slovenija ratificirala 
leta 2002 in izhaja iz Okvirne konvencije Združenih 
narodov (ZN) o spremembi podnebja (UNFCCC), 
in metodologija IPCC Smernice dobre prakse (2001) 
izpostavljata, da so tla najpomembnejše »skladišče« 
ogljika na kopnem, ki ga je treba v skladu s trajno-
stnim načinom gospodarjenja (npr. v gozdarstvu 
in kmetijstvu) zaščititi, lahko pa tudi – tam, kjer je 
to mogoče – povečati. Da bi pripravili prvo oceno 
zaloge ogljika v tleh MOL, smo uporabili podatke 
podatkovnih baz CPVO in GIS o vsebnostih ogljika in 
drugih talnih lastnosti za talne profile iz vse Slovenije 
in iz njih izračunali povprečne oz. reprezentativne 
vsebnosti ogljika za posamezne tipe tal. Nato smo 
na podlagi sestave talne kartografske enote pedo-
loške karte  glede na tipe tal in rabo tal izračunali 
zaloge ogljika v mineralnem delu tal MOL. Po teh 
izračunih mineralni del gozdnih tal, ki zavzema 
42 % površine MOL, vsebuje največ, skoraj 58 %  
od skupno 3.669.821 ton ogljika v tleh; travniki in 
pašniki ga vsebujejo 24 %, njive in vrtovi pa 13 % 
delež (Preglednica 4)
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Ranljivost gozdnih tal in vrednotenje hidrološke ter varovalne 
vloge gozdov v Mestni občini Ljubljana
Forest Soil Vulnerability and Evaluation of the Hydrological and Protection Role  
of the Forests in the Municipality of Ljubljana

Špela PLaNINŠEK1, andreja FERREIRa2, Gal KUŠaR3

Izvleček:
Planinšek, Š., Ferreira, a., Kušar, G.: Ranljivost gozdnih tal in vrednotenje hidrološke ter varovalne vloge gozdov 
v Mestni občini Ljubljana. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 20. 
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V Mestni občini Ljubljana je pomemben delež gozdnih tal (25 %) kartiranih kot vodovarstveno območje, zato 
sklepamo, da stanje gozdnih tal in ohranjenost gozdnih ekosistemov neposredno vplivata na količino in kakovost 
virov vode. Podobne so tudi ugotovitve mnogih domačih in tujih raziskav kroženja vode v gozdnem prostoru. 
Gozdni pokrov torej ni le porabnik vode, ampak tudi njen naravni filter in shranjevalnik. Ranljivost gozdnih tal, 
ki se zaradi erozije lahko pokaže tudi kot onesnaženje virov pitne vode, smo v raziskavi prikazali z matričnim 
modeliranjem. V modelu smo ovrednotili potrebe po hidrološki in varovalni vlogi gozda, ki jih odražajo zunanji 
– ekološki dejavniki (naklon terena ter tipi tal glede na njihovo erodibilnost in prepustnost za vodo). Sintezna 
karta je objektivna podlaga za načrtovanje gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepov, s katerimi lahko 
izboljšamo sposobnost gozda za zagotavljanje hidrološke in varovalne vloge.
Rezultati modela so začetni korak k drugačnemu razumevanju določanja funkcijskih enot gozda in so lahko uporabljeni 
kot informacija o najranljivejših območjih (22 % gozdnih tal), ki so zaradi velikih naklonov ali zelo prepustnih 
tal podvrženi erodibilnim procesom. Le-te lahko omilimo ali celo izničimo z ustreznimi gozdnogospodarskimi 
ukrepi. Nabor ukrepov za dve rastiščno ekstremni območji je eden od rezultatov te raziskave.
Ključne besede: Mestna občina Ljubljana, gozdne površine, vrednotenje, ranljivost gozdnih tal, hidrološka vloga, 
varovalna vloga

Abstract: 
Planinšek, Š., Ferreira, a., Kušar, G.: Forest Soil Vulnerability and Evaluation of the Hydrological and Protection 
Role of the Forests in the Municipality of Ljubljana. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, 
vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 20. English translation by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
an important share of the forest soil (25%) in the Municipality of Ljubljana is mapped as water protection area; 
therefore we assume that the forest soil condition and forest ecosystems preservation directly affect the quantity 
and quality of water sources. Similar conclusions were also drawn by many national and foreign studies of water 
circulation in forest space. Therefore, forest cove is not only water consumer; it is also its natural filter and storage. 
The vulnerability of forest soil, which can, due to the erosion, be shown also as the pollution of drinking water 
sources, were presented through matrix modeling in our study. In the model, we evaluated the needs for the 
hydrological and protection role of the forest, reflected by the external – ecological factors (slope of the terrain 
and soil types with regard to their erodibility and drainage). The synthetic map represents an objective basis for 
planning forest management and silvicultural measures with which we can improve the forest’s capability for 
ensuring its hydrological and protection role.
The results of the model represent the first step toward a different understanding of determination of forest’s 
functional units and can be used as information on the most vulnerable areas (22% of forest soil), which are due 
to the steep slope or intense ground porousness subject to the erosional processes. These can be mitigated or even 
nullified by the application of appropriate forest management measures. Set of measures for two extreme areas 
with regard to growing site is one of the results of this study. 
Key words: Municipality of Ljubljana, forest areas, evaluation, forest soil vulnerability, hydrological role, protection 
role
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1 UVOD
Gozdovi so lahko veliki porabniki vode, obenem pa 
so gozdna tla pomemben vodni filter in rezervoar. 
V normalnih vremenskih in rastnih razmerah, 
ustreznem razmerju razvojnih faz in mešanosti 
ter strukturi gozdovi ugodno vplivajo na gibanje 
(količino) vodnega odtoka. Drevesa s svojimi nad-
zemnimi in podzemnimi deli upočasnjujejo odtok 
in pronicanje padavinske vode in hkrati varujejo 
gozdna tla pred vodno erozijo. Gozdna tla s svojo 
retencijsko sposobnostjo ohranjanja vode  po  načelu 
spužve zadržujejo padavinsko vodo in jo počasi 
oddajajo v okolje ter tako blažijo ekstremne razmere 
(FERREIRa in sod., 2008).

V članku bomo predstavili vrednotenje hidrološke 
in varovalne vloge gozdov glede na  rezultate analize 
ranljivosti gozdnih tal v Mestni občini Ljubljana 
(v nadaljevanju MOL). Gozd pokriva 42 % vse 
površine MOL (Karta dejanske … 2009). Strnjeni 
gozdni kompleksi so predvsem v vzhodnem delu, 
kjer Ljubljanska kotlina prehaja v Posavsko hribovje. 
Velika večina omenjenega območja je prepletena s 
hudourniškimi jarki, zemeljskimi udori in plazovi, 
kar nakazuje prisotnost in potencialno nevarnost 
erozijskih procesov  na  tem območju. Tudi velike 
vrednosti dnevnih količin padavin  opozarjajo na 
stalno nevarnost hudourniških voda s hribovitih 
zaledij (GOZDNOGOSPODaRSKI NaČRT …, 
2002, 2005) in zato na izjemno pomembno varovalno 
in hidrološko vlogo gozdov v neposredni bližini 
hudourniških strug  pa tudi v hribovitih zaledjih 
vodozbirnih območij. 

avtorji smo v raziskavi gozd obravnavali z vidika 
njegovega vpliva na vodni pretok in erozijo ter s 
ciljem, da bodo rezultati uporabni v gozdarski 
praksi. S pomočjo modeliranja smo gozdna tla 
razvrstili v različne stopnje ranljivosti, s čimer 
smo pridobili pomembno podlago za izbor pri-
mernih gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
ukrepov v gozdovih. V tem prispevku ranljivost 
tal razumemo kot pojem, s katerim ovrednotimo 
dovzetnost tal na neugodne erozijske in hidrološke 

pojave. Eden od pomembnejših ciljev naše razi-
skave je praktična uporabnost nastalega modela, 
zato smo v diskusiji podali nabor ukrepov, ki 
naj jih gozdarska praksa še intenzivneje vnaša v 
delovni proces, saj bo le tako ohranila oz. izbolj-
šala sposobnost gozda za ohranjanje varovalne in 
hidrološke vloge tal. 

2 METODOLOGIJA
Model ranljivosti gozdnih tal temelji na metodo-
logiji WULLSCHLEGERJa (1982), ki je uvedel 
matrični  način vrednotenja naravnega okolja. Model 
je  preprost in vključuje le dva dejavnika (naklon 
terena, tip tal), ki bistveno vplivata na ranljivost oz. 
dovzetnost gozdnih tal za erozijo: zemeljske plazove 
in usade. Pri vrednotenju hidrološke in varovalne 
vloge gozda smo se omejili na količinski vidik, to je 
na uravnavanje odtoka vode, preprečevanje erozije, 
zemeljskih plazov, udorov ipd. Model predpostavlja 
povprečne vremenske razmere.

V modelu smo upoštevali naklon terena  in tipe 
tal glede na njihovo erodibilnost in prepustnost tal 
za vodo (Pedološka … 2009).  Meje med razredi 
(rangi) smo določili na podlagi zakonodajnih 
podlag (Uredba o varovalnih … 2005, 2007; Zakon 
o gozdovih 1993, 2002, 2007) in ekspertnega mnenja 
pedologa (URBaNČIČ in sod., 2005, SIMONČIČ 
in sod., 2009). 

Naklon terena zelo vpliva pri odtoku površinske 
in posredno tudi podtalne vode. V primeru pre-
sežkov ali neugodne razporeditve padavin vpliva 
na pogostnost in intenzivnost pojavljanja zdrsov 
zemljine ali snega. Stopnja erozije se veča s strmino 
pobočja (BINKLEY in MaCDONaLD, 1994). Pri 
povečanju naklona terena z 20 ° na 30 ° se, kljub 
nespremenjenemu vegetacijskemu pokrovu, za 
3-krat poveča količina odtoka, količina usedlin pa 
za 8-krat (PRYBOLOTNa, 2006). Po FREHNERJU 
in sod. (2005) v gozdovih iglavcev nastane nevarnost 
proženja snežnih plazov pri približno 35 ° naklona, 
v redkejših macesnovih sestojih pa že pri 30 °. 

Preglednica 1: Dejavniki, ki vplivajo na ranljivost gozdnih tal na vodno erozijo
Table 1: Factors affecting forest soil vulnerability to water erosion

DEJAVNIKI
Razred/stanje Naklon terena Potencialna erodibilnost in prepustnost gozdnih tal za vodo
1 – ugodno  0,0–24,9 ° malo erodibilna, normalno prepustna
2 - sprejemljivo 25,0–35,0 ° srednje erodibilna, normalno prepustna
3 - neugodno 35,0 ° in več zelo erodibilna, malo prepustna
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Slika 1: Karta naklon terena gozdnih površin v MOL
Figure 1: Map of terrain slope of forest areas in MOL

Slika 2: Karta potencialne erodibilnosti in prepustnosti gozdnih tal za vodo
Figure 2: Map of potential erodibility and drainage of the forest soil
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Tla skupaj z matično kamnino, podnebjem in 
topografijo spodbudno ali zavirajoče delujejo na 
sposobnost gozda za opravljanje hidrološke vloge. 
Velika erodibilnost tal in majhna prepustnost za 
vodo pomenita večjo verjetnost pojavljanja zdrsov, 
v kombinaciji z večjimi nakloni terena pa je nevar-
nost plazov in drugih oblik erozije zelo velika. Na 
proženje zemeljskih plazov vpliva prepustnost tal za 
korenine dreves; problematična so tla, ki jih drevje 
slabo prekorenini: težka, relativno gosta in občasno 
namočena tla (FREHNER in sod., 2005).

Obdelava podatkov je potekala v programu ESRI 
arcGIS 9.2 (arcGIS Desktop, 2008). Podatkovni 
sloji so bili rastrski, z velikostjo celice 12,5 x 12,5 
metra, kar je omogočilo dobro lokacijsko točnost. 
Karta naklonov terena je bila izdelana na podlagi 
digitalnega modela reliefa z ločljivostjo 12,5 m 
(GURS, 2006), karta potencialne erodibilnosti tal 
pa na  temelju digitalne pedološke karte v merilu 1 
: 25.000 (Pedološka …, 2009). Naklon terena smo 
razvrstili v tri razrede z rangom ai = {1,2,3}, , kjer 1 
pomeni najugodnejše stanje, 3 pa najmanj. Enako 
smo razvrstili tudi pedološko karto (preglednica 
1). Rezultat obeh razvrstitev je prikazan na slikah 
1 in 2.

V nadaljevanju smo po matričnem  načinu združili 
karto naklonov terena in karto potencialne erodi-
bilnosti gozdnih tal, pri čemer smo dobili sintezno 
karto ranljivosti gozdnih tal. Pri združitvi kart smo 

dobili devet kombinacij rangov, ki smo jih naknadno 
združili v tri skupine (preglednica 2). 

 Pri tem pomeni:
razred 1 –  - ugodno stanje: ranljivost gozdnih tal 
je majhna
razred 2 - –  sprejemljivo stanje: ranljivost gozdnih 
tal je srednja
razred 3 - –   neugodno stanje: ranljivost gozdnih 
tal je velika

3 REZULTATI
Na gozdnih površinah MOL prevladujejo nakloni 
terena do 25 ° (71 % površin), kar je ugodno z vidika 
potencialne erozije in nevarnosti pojavljanja zemelj-
skih plazov. Na četrtini gozdnih površin so nakloni 
terena od 25 do 35 °, kar v povezavi z erodibilno 
in plazljivo matično podlago že pomeni nevarnost 
zemeljskih plazov, usadov ipd. Le na dobrih 4 % 
gozdnih površin so nakloni terena večji kot 35 °, 
kjer je velika nevarnost zemeljskih plazov tudi v 
primeru kompaktne matične podlage.

Precej manj ugodne rezultate smo dobili pri 
tipih gozdnih tal, saj kar dve tretjini le-teh izkazuje 
neugodno stanje. Med zelo erodibilna gozdna tla 
uvrščamo: distrični ranker in distrična rjava tla 
na permokarbonskih skladih, koluvialna distrična 
rjava tla, plitvejša obrečna tla na peščeno prodnatem 
aluviju, sprsteninasto rendzino, nerazvita obrečna tla, 
prhninasto rendzino, erozijski ranker (SIMONČIČ 

Preglednica 2: Matrika kombinacij rangov naklona terena in potencialne erodibilnosti ter skupna ocena stanja 
gozdnih tal
Table 2: Matrix of combinations of terrain slope ranges and potential erodibility and total evaluation of forest soil 

Ocena stanja gozdnih tal Razred 1 –  
ugodno stanje

Razred 2 – 
sprejemljivo stanje

Razred 3 –  
neugodno stanje

Kombinacija rangov naklona in 
potencialne erodibilnosti
gozdnih tal

1.1 1.3 2.3
1.2* 3.1 3.2
2.1 2.2 3.3

* primer 1.2 pomeni, da je naklon terena do 24,9 ° in da tla so srednje erodibilna, normalno prepustna

Preglednica 3: Gozdne površine v MOL glede na naklon terena in glede na potencialno erodibilnost in prepustnost 
gozdnih tal za vodo
Table 3: Forest areas in MOL with regard to the slope of the terrain and potential erodibility and drainage of the for-
est soil

Vrednost
Naklon terena Potencialna erodibilnost in prepu-

stnostgozdnih tal za vodo
ha % ha %

1 – ugodno stanje 8.316,67 71,4 1.777,78 15,3
2 – sprejemljivo stanje 2.864,67 24,6 2.221,09 19,1
3 – neugodno stanje 472,81 4,1 7.655,28 65,7
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in sod., 2009). Slaba petina gozdnih tal v MOL je 
srednje erodibilnih, med njimi so najpogostejša 
evtrična in distrična rjava tla ter globoka obrečna 
tla. 15 % gozdnih tal izkazuje majhno erodibilnost 
(ravninski psevdogleji, evrična rjava tla na starejšem 
ilovnatem nanosu, hipoglej, pokarbonatna rjava tla, 
pobočni psevdoglej) (SIMONČIČ in sod., 2009).

S pomočjo modeliranja (glej poglavje 2) smo 
združili karto naklonov terena in karto gozdnih tal 
glede na potencialno erodibilnost in prepustnost za 
vodo ter dobili sintezno karto ranljivosti gozdnih 
tal (slika 3, preglednica 4).

Preglednica 4: Gozdna tla v MOL glede na stopnjo 
ranljivosti
Table 4: Forest soil in MOL with regard to the level of 
vulnerability

Vrednost ha %
1 – ugodno stanje 3.637,14 31,2
2 – sprejemljivo stanje 5.509,19 47,3
3 – neugodno stanje 2.507,83 21,5

11.654,16 100,0

Iz preglednice 4 je razvidno, da 22 % (2.508 ha) 
gozdnih tal izkazuje neugodno stanje oz. veliko 

ranljivost. Na slabi polovici gozdnih tal (5.509 ha) 
je stanje sprejemljivo (srednja ranljivost), na slabi 
tretjini (3.637 ha) pa ugodno (majhna ranljivost). 
Med območja z neugodnim stanjem sodijo strma 
južna pobočja Šmarne gore z Grmado (erozija tal 
in izpiranje glinenih delcev) in Rašice ter obsežno 
območje Janč z okolico (Posavsko hribovje) v vzho-
dnem delu MOL, kjer je velika nevarnost erozije, 
zemeljskih plazov in usadov. Gozdni sestoji na zelo 
strmih pobočjih so slabo negovani (GOZDNO-
GOSPODaRSKI NaČRT …, 2005). K boljšemu 
stanju vsaj deloma prispeva grmičast gozd, ki s svojo 
pokrovnostjo in razvejanim koreninskim sistemom 
opravlja varovalno vlogo. Z vidika preprečevanja 
erozije je priporočljivo vzdrževati stalni grmovni 
ali drevesni pokrov. V grmičastih sestojih so sicer 
velike izgube vode zaradi transpiracije in prestre-
zanja vode (PRYBOLOTNa, 2006), a so ti zaradi 
ugodnega delovanja na vezavo tal priporočljivi v 
ekstremnih  razmerah (varovalni gozdovi na Šmarni 
gori). Ugodna mešanost sestojev lahko dodatno 
zmanjša negativne posledice velikih naklonov in 
erodibilnih tal.

analiza mešanosti sestojev je pokazala, da naj-
večji delež površin zavzemajo gozdovi listavcev s 

Slika 3: Karta ranljivost gozdnih tal v MOL
Figure 3: Map of forest soil vulnerability in MOL.
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primešanimi iglavci (47 %), kar je ugodno z vidika 
odtekanja in porabe vode. Sledijo gozdovi iglavcev 
s primešanimi listavci (26 %), najmanj pa je gozdov 
iglavcev (5 %), ki so lahko problematični v primeru 
nasadov smreke in pionirskih sestojev rdečega 
bora na večjih površinah. Gozdov listavcev je 22 % 
(preglednica 5). 

4 DISKUSIJA
V MOL je sestojna zgradba gozdov večinoma malo-
površinsko raznodobna (GOZDNOGOSPODaR-
SKI NaČRT …, 2005), kar je v skladu z dognanji 
FREHNERJa in sodelavcev (2005) ugodno, saj 
ugotavljajo, da je za opravljanje hidrološke vloge 
najprimernejša malopovršinska raznodobna zgradba 
gozda z visoko stopnjo zastiranja ter enakomerno 
porazdelitvijo razvojnih faz. Srednje ugodno stanje 
predstavljajo sestoji v fazi debeljaka in drogovnjaka. 
Njihova poraba vode je ustaljena in v ravnotežju z 
dotokom padavin. Za zmanjšanje visokih pretokov 
vode TWERY in HORNBECK (2001) predlagata, 
naj bo delež negozdnih površin, vrzeli ali mladja do 
starosti 10 let  manjši od 25 % površine vodozbir-
nega območja (območij črpališč vode), s čimer se 
prepreči hiter odtok padavin, ki bi prosto odtekle 
po kmetijskih in golih površinah znotraj gozda v 
nižje ležeča območja. V območjih črpališč vode  pa 
tudi v obrežnih pasovih naj bo gostota zgornje plasti 
krošenj  več kot 70 %, kar  je tesen ali normalen 
sklep (TWERY in HORNBECK, 2001). Vrzelast in 
pretrgan sklep zaradi pospešenega odtekanja vode 
nista primerna.

Glede na vse naštete dejavnike, ki vplivajo na 
sposobnost gozda za opravljanje hidrološke in 
varovalne vloge, lahko naštejemo nekaj usmeritev za 
gospodarjenje. Izbrali smo dve značilni in obenem 
ranljivi gozdni območji znotraj MOL, ki imata 
zaradi naravnih dejavnikov in človeških vplivov 
posebne  potrebe pri gospodarjenju z gozdom. Prvo 
območje  so acidofilni borov gozd, ki je v ekstre-

mnih rastiščnih razmerah (visoki nakloni terena, 
erodibilna tla). Z naštetimi ukrepi optimiziramo 
in pospešujemo varovalno vlogo sestojev (FaJON 
in sod., 2007):

Skrbeti je treba za stalno pokrovnost tal z gozdno  –
vegetacijo in naravno malopovršinsko obnovo 
sestojev. 
Obnova naj poteka pod zastorom, da odprtih povr- –
šin ne bodo prerasle vodozadrževalno neugodne 
rastline (trave, resa, praprot in grmovnice).
Če se izkaže, da lahko z rednim ukrepanjem  –
škodujemo varovalni vlogi sestojev, izvajamo le 
nujne sanitarne sečnje.
Poudarek naj bo na pospeševanju stojnosti sesto- –
jev, šele potem na kakovosti.
V varovalnih gozdovih s strožjim režimom naj se  –
posekano drevje pušča v gozdu (prečno na pobo-
čje), kar omogoča in pospešuje tudi rekreacijsko 
funkcijo gozda (Šmarna gora). 
Na bregovih nad hudourniškimi jarki ne dopu- –
ščamo visokih lesnih zalog, nestabilnih dreves 
ter mrtve biomase.
Na ekstremnih legah (velik naklon, izpostavljenost  –
tal eroziji) naj imajo prednost vrste z močnim 
koreninskim sistemom (rušje, rdeči bor, gorski 
javor, jelka), ki bolje vežejo zgornji ustroj tal. 
V robnem območju jarkov in plazišč  trajno  –
ohranjamo in pospešujemo pionirski stadij (vrbe, 
rušje, siva jelša) zaradi razbremenitve pobočij.
Drugo izbrano območje  so obrečni vrbovi in 

topolovi logi, sestoji črne jelše in gabrovja s hrasti na 
savskih ravnicah in Ljubljanskem barju, ki so zaradi 
preprečevanja poglabljanja vodnih jarkov, zadrževanja 
velikih količin vode in varovanja bregov vodotokov 
opredeljeni za varovalne gozdove 2. stopnje poudar-
jenosti. Stanje ranljivosti gozdnih tal na nižinskem 
delu (na Ljubljanskem polju okoli večjih črpališč – 
Kleče, Hrastje, Jarški prod in Šentvid) je sicer glede na 
izračune modela sprejemljivo (zadovoljivo), vendar 
je treba opozoriti, da bi intenzivni, nepremišljeni in 

Kategorija mešanosti Delež iglavcev
Površina

ha %
Iglavci večji od 75% 610,02 5,2
Iglavci z listavci od 50 do 75 % 2.985,45 25,6
Listavci z iglavci od 25 do 50 % 5.483,02 47,1
Listavci manj kot 25 % 2.572,12 22,1
Skupaj 11.650,60 100,0

Preglednica 5: Površine gozdov v MOL glede na mešanost iglavcev in listavcev
Table 5: Forest areas in MOL with regard to the combination of coniferous and deciduous trees 
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nestrokovni posegi (npr. razgozditev, intenziven posek, 
gradnja prometnic ...) povzročili izpiranje organske 
snovi in glinenih delcev iz gozdnih tal in posledično 
onesnaženje dragocenih virov pitne vode. 

V teh območjih je drevesni pokrov pomemben 
zato, ker omogoča zaraščanje surovih obrežnih tal. 
Iz grmovnih in mehkolesnih drevesnih vrst počasi 
prehaja v trajnejše drevesne oblike in ustvarja 
pomembne obrečne sestoje, ki mrežijo in stabilizirajo 
rečne bregove.

Predlagani gozdnogojitveni ukrepi, ki bi ranljivost 
teh območij zmanjšali ali vsaj ohranili na enaki ravni, 
so (GOZDNOGOSPODaRSKI NaČRT …, 2002, 
2005;  FaJON in sod., 2007, glej tudi prispevek 
VILHaR in sod., 2010):

obnova naj poteka naravno in zadržano, malopo- –
vršinsko s pospeševanjem deleža plemenitih listav-
cev (predvsem veliki jesen, graden ali dob). 
Pospeševali naj bi vse manjšinske in zanimive  –
drevesne vrste (češnja, lipa …), ohranja pa tudi 
estetsko zanimiva drevesa, da dosežemo čim večjo 
vrstno in s tem dimenzijsko  pestrost,
uravnavanje zmesi naj se nagiba v korist listavcev,  –

umetno vnesene smreke ne pospešujemo, saj s 
plitvimi koreninami ne pripomore k stabilizaciji 
obrežij,  
redčenja v letvenjakih morajo biti pravočasna. Kjer  –
so zamujena, je potrebna manjša jakost in nujno 
pravočasna nega mlajšega drogovnjaka, 
redčenje naj  bi prednostno izvajali v slabo nego- –
vanih mlajših drogovnjakih z dobro zasnovo in 
tesnim do normalnim sklepom,
starejših drogovnjakov z rahlim ali vrzelastim  –
sklepom naj ne bi redčili, 
na območjih izredne poudarjenosti socialnih  –
in ekoloških vlog gozdov naj bi stremeli k čim 
večjemu deležu debeljakov in k večjim lesnim 
zalogam, a s pazljivostjo pri obrežnih pasovih, 
kjer lahko težko drevje sproži erozijo,
varovali naj bi sestoje sive in črne jelše, črnega  –
topola, trepetlike in vrb na mokrih tleh ob vodoto-
kih, saj so naravni zadrževalniki visokih voda,
pri intenzivnejših sečnjah obrežne vegetacije  –
naj si ukrepi na nasprotnih bregovih vodotoka 
sledijo izmenično v pasovih po 50 do 100 m, da 
ne razkrijemo občutljivih bregov vodotokov.

Slika 4: Varovalni gozd 
Figure 4: Protection forest 
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5 ZAKLJUČKI
V MOL načrtovanje ukrepov za krepitev varovalne 
in hidrološke vloge gozda obsega varovanje obsto-
ječih podtalnih in površinskih voda in strug ter 
preprečevanje erozijskih procesov, ki so lahko skupaj 
z visokimi vodami neposredna grožnja mestu in 
naseljem ob vodotokih. Nujno je tudi vzdrževanje in 
izboljševanje gozdnih struktur in zgradb, ki posre-
dno povečujejo kapaciteto tal za skladiščenje vode 
(poplavne ravnice Gradaščice in Horjulščice). 

Gozdarstvo mora s preverjenimi in učinkovitimi 
ukrepi skrbeti, da bo struktura gozda takšna, da 
bo poleg vseh  drugih optimalno izpolnjevala tudi 
hidrološko in varovalno vlogo (pobočja Šmarne gore 
z Grmado, dolina Besnice). Pri gospodarjenju s 1. 
stopnjo hidrološke funkcije naj  bi zaradi varstva 
virov pitne vode vsa dela načrtovali in opravljali 
v skladu z omejitvami in zahtevami, vsebovanimi 
v Uredbah o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 
Ljubljane (2007) ter Ljubljanskega polja (2004).

Protierozijska vloga gozdov na območju Posa-
vskega hribovja (Janč, Besnice) oz. vzhodnem delu 

MOL je zelo pomembna tudi zaradi varovanja 
infrastrukturnih objektov (ceste, železnica) in zava-
rovanja objektov (stanovanjske hiše, mostovi) pred 
zemeljskimi plazovi, usadi in nanosi hudournikov 
ob ekstremnih vremenskih pojavih.

Z vidika sestojne zgradbe, stabilnosti gozda in 
ranljivosti gozdnih tal so najbolj problematični 
toploljubni sestoji listavcev na strmih prisojnih 
pobočjih (Šmarna gora z Grmado, Rašica) in sekun-
darni nestabilni sestoji rdečega bora na degradiranih 
tleh, ki ne morejo zadovoljivo opravljati hidrološke 
(preprečevanje odplavljanja glinenih delcev) in varo-
valne vloge (preprečevanje erozijskih procesov). Taki 
sestoji se veliko površinsko pojavljajo na strmejših 
prisojnih legah, na Ljubljanskem polju ob reki Savi 
in Ljubljanici, na opuščenih travnikih ter pašnikih 
na reliefno zelo razgibanem širšem območju Janč 
(Posavsko hribovje). Posamezno pa so sekundarni 
nestabilni sestoji rdečega bora povsod, kjer so tla 
izprana in se pojavljajo erozijski jarki. 

V MOL so rezultati analize ranljivosti gozdnih tal 
po pričakovanjih pokazali veliko ranljivost na obmo-
čju varovalnih gozdov, saj so ti izločeni iz kategorije 
večnamenskih gozdov tudi zaradi velikih naklonov 

Slika 5: Nižinski gozd (slika Sava)
Figure 5: Lowland forest (picture: Sava)
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terena in erodibilnih tal. Dodatna vrednost modela pa 
je, da je poleg varovalnih gozdov izpostavil tudi vsa 
druga območja, kjer sovpadajo veliki nakloni terena 
in erodibilna gozdna tla in pri katerih so mogoče v 
preteklosti premalo pozornosti  namenjali krepitvi 
hidrološke in varovalne vloge gozdov.
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Raziskava je bila opravljena v okviru projektne naloge 
Izdelava ocene stanja gozdnih tal v Mestni občini 
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naročnik je bila Mestna občina Ljubljana.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION
Ohranjanje virov pitne vode je izredno pomembna 
ekosistemska vloga gozdov v vseh urbaniziranih oko-
ljih. Kljub pomembnosti zaplat gozdnih ekosistemov 
v urbanih okoljih so le-te pogosto zelo spremenjene in 
degradirane. Mesto Ljubljana se razteza na ozemlju, 
kjer je dovolj površinske in podtalne vode. Vodne vire 

GDK    116.91+922.2(497.4 Ljubljana)(045)=163.6

Vpliv gozdov na kakovost virov pitne vode  
mestne občine Ljubljana
Influence of Forests on Drinking Water Resources Quality in the Municipality  
of Ljubljana

Urša VILHaR1, Špela PLaNINŠEK2, andreja FERREIRa3

Izvleček:
U. Vilhar, Š. Planinšek, a. Ferreira: Vpliv gozdov na kakovost virov pitne vode Mestne občine Ljubljana. Gozdarski 
vestnik, 68/2010, št. 5–6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit 28. Prevod avtorice, lektoriranje angleškega 
besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Ohranjanje kakovosti in količine virov pitne vode je izredno pomembna ekosistemska vloga gozdov, še posebno 
tistih v urbanizirani krajini. Za oskrbo Mestne občine Ljubljana (MOL) z vodo sta pomembni predvsem dve telesi 
podzemne vode: vodonosnik Ljubljanskega polja in vodonosni sistem Ljubljanskega barja. Od 102 zajetij in izvirov, 
ki so razpoložljivi in obnovljivi vodni viri v MOL, jih je pet zunaj gozda, 36 jih v gozdu, 61 pa na gozdnem robu. 
V vodonosnikih so gozdovi z naravno ohranjeno rastlinsko sestavo in sestojno zgradbo pomemben filter za vnose 
onesnažil z okoliških kmetijskih površin, prometnic in urbanih površin v podtalnico in površinske vodotoke. 
Na erozijsko ogroženih območjih je vloga gozda z vidika ohranjanja režima in kakovosti vodnih virov predvsem 
ohranjanje stabilnosti gozdnih tal z močnimi koreninskimi sistemi, prestrezanje čim večje količine padavin in 
zadrževanje premikajočih se zemeljskih mas. Erozijsko ogrožena območja so predvsem v vzhodnem delu MOL, 
kjer prevladuje gričevnat in hribovit svet. Navajamo priporočila za gozdnogospodarske ukrepe, gradnjo in uporabo 
gozdnih prometnic ter gozdne mehanizacije v gozdovih, kjer je izredno poudarjeno ohranjanje režima in kakovosti 
vodnih virov zaradi vpliva na napajalno območje vodonosnika.
Ključne besede: ohranjanje virov pitne vode, onesnaženje, erozija, gozdne prometnice, mehanizacija, gozd, 
zakonodaja, Ljubljana

Abstract:
U. Vilhar, Š. Planinšek, a. Ferreira: Influence of Forests on Drinking Water Resources Quality in the Municipality 
of Ljubljana. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 5–6. In Slovenian, abstract in 
English, lit. quot. 28. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
Conservation of quantity and high-quality drinking water – ecological service provided by forest ecosystems – is of 
increasing importance, especially in urbanized areas. The Municipality of Ljubljana has two important subsurface 
water-bodies: aquifer Ljubljansko polje and Ljubljansko Barje aquifer system. among 102 potential water catchments 
and springs in the municipality there are 5 located outside the forest, 36 next to forest and 61 on the forest edge. In 
aquifers the forests with natural vegetation composition and stand structure are best for filtering pollution from 
neighboring agricultural areas, roads and urban centers, leaking into surface streams and groundwater. In areas, 
threatened by soil erosion, the forests play an important role as soil protection with deep root systems, precipitation 
interception and stabilizer of the movement of soil material. Soil erosion is problematic especially in the eastern 
parts of the municipality with hilly and mountainous terrains. Guidelines for forest management planning are 
presented regarding infrastructure construction, infrastructure usage and forest machinery in the forests with high 
level of hydrological and protection functions.
Key words: drinking water resources conservation, pollution, erosion, forest traffic roads, mechanization, forest, 
legislature, Ljubljana

1Dr. U. V., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
2Š. P., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
3Dr. a. F. univ. dipl. geogr., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana

najbolj ogrožajo stalni vnosi onesnažil s cest, streh, 
greznic, industrije in kmetijstva (VIŽINTIN et al., 

Znanstvena razprava
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2009). Varstveni pasovi virov vode na Ljubljanskem 
polju so tako kot v večini mest »ovira« pri razvoju 
in urbanizaciji. Vztrajanje pri odločitvi o varovanju 
virov vode z varstvenimi pasovi in ohranjanju visoke 
kakovosti podtalnice je zagotovilo naslednjim gene-
racijam, da bodo oskrbljene s kakovostno, naravno 
prečiščeno pitno vodo, ne da bi jo bilo treba umetno 
prečiščevati z dragimi postopki. Ohranjanje kakovo-
stnih virov vode je zato nujen element dolgoročne 
vizije mesta (VIŽINTIN et al., 2009). Stroga določila, 
ki so bila upoštevana ob izgradnji severne obvozne 
ceste mesta, so le del prizadevanj za ohranitev podze-
mnega vira vode na Ljubljanskem polju na zdajšnjem 
kakovostnem nivoju (BRILLY, 1998).

2 ONESNAŽEVANJE VIROV VODE
2 POLLUTION OF WATER RESOURCES

Glavni onesnaževalci vodnih virov so naselja, indu-
strija in kmetijstvo, promet, turizem (Slika 1). Vire 

onesnaževanja ločimo na točkovne in razpršene, 
pri čemer sta s stališča varstva okolja škodljivi obe 
obliki onesnaževanja. Točkovni viri povzročajo 
hitrejše spremembe, vendar jih je lažje odpravljati. 
Dolgoročno gledano so bolj problematični razpršeni 
viri, še posebno onesnaževanje okolja, ki je pogojeno 
sezonsko. Kmetijstvo in predelovalna dejavnost v 
različnih letnih časih uporabljata številne strupene 
in škodljive snovi. Podobno je s turizmom, kjer 
nastajajo velike, vendar časovno omejene obreme-
nitve. Največji problem je še vedno onesnaževanje 
s strupenimi, težko razgradljivimi snovmi. Zaradi 
sinergijskega delovanja so le-te potencialna ekološka 
bomba.

Onesnažene vodne vire je težko očistiti, včasih 
celo nemogoče. Izviri, potoki in stoječe vode so kot 
sistemi posebno ranljivi, medtem ko so močvirja 
puferski sistemi za mnoge abiotske in biotske 
dejavnike. Onesnaževanje vedno bolj ogroža njihove 
samočistilne sposobnosti. Za stoječe vode (jezera in 

Slika 1: Potencialni viri onesnaženja vode v urbanem okolju (EPa, 2009)
Figure 1: Potential pollutants of water resources in urban areas (EPA, 2009)
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akumulacije) je največja težava evtrofikacija, torej 
obremenjevanje s fosforjem. Izsuševanje močvirij 
je problem, ki ga ne prištevamo k onesnaževanju, 
saj ga lahko opredelimo kot uničevanje naravnih 
sistemov, ki ščitijo okolje in z njim človeka.

2.1 Vpliv gozda na količino in kakovost 
virov vode

2.1 Influence of forest on quantity and 
quality of water resources

Gozd s svojimi gostimi krošnjami prestreže velik 
delež padavin: del jih izhlapi, del odkaplja z listov in 
vej, del pa steče po deblu do gozdnih tal. Posamezen 
delež je odvisen od vrste in intenzivnosti padavin 
pa tudi od zgradbe gozda, drevesnih vrst, oblike 
dreves in njihove prostorske razporeditve (KIM-
MINS, 1997). Stabilni, dobro ohranjeni gozdovi na 
primernih rastiščih so najprimernejša oblika rabe 
tal za zadrževanje vode pri veliki količini padavin 
(FREHNER et al., 2005). Vpliv gozda na količino 
odtoka se odraža v srednje- in dolgoročnem izbolj-
šanju talnih razmer, predvsem sposobnosti gozdnih 

tal za infiltracijo in zadrževanje vode. Na zadrževalno 
sposobnost gozdnih tal za vodo pomembno vpliva 
tudi zbitost tal zaradi mehanizacije. Pri zbitih tleh 
je infiltracija vode manjša, kar lahko povzroči povr-
šinsko erozijo tal (CROKE et al., 2001). Opozoriti je 
treba, da je učinek gozda na zadrževanje vode omejen 
na obdobja, ko tla niso nasičena z vodo (Slika 2). 
Gozdovi lahko zmanjšajo možnost pojava visokih 
voda ob krajših in manj intenzivnih padavinah, a ne 
morejo preprečiti pojava poplav ob večjih padavinah 
na velikem območju (CHaNG, 2003).

Vpliv gozdov na skupen odtok z vodozbirnega 
območja in kakovost vodotokov je tem večji, čim 
večji je delež površine gozdov v območju. Krčenje 
gozdnih površin v vodozbirnem območju lahko 
povzroči povečano sproščanje sedimentov zaradi 
delovanja erozije (BINKLEY/MaCDONaLD, 1994; 
PRYBOLOTNa, 2006), povečanje visokih voda ob 
nevihtah in ob taljenju snega (VON BURGER 1954b, 
1954a) ali celo povečanje poplavnih voda in njihove 
povratne dobe (VENY, 1986).

V opadu ter mrtvem lesu padlih debel in panjev 
shranjena vlaga je začasen rezervoar vode za spodnje 
plasti gozdnih tal, ki imajo tako na voljo več časa 
za infiltracijo vode (OGÉE/BRUNET, 2002). Opad 
ščiti mineralni del gozdnih tal pred neposrednim 
vplivom padajočih dežnih kapelj in s tem povezano 
površinsko erozijo, hkrati pa zmanjšuje izhlapevanje 
iz gozdnih tal. Voda, ki pronica v tla, napolni prostor 
med talnimi delci (pore). Tako vodo imenujemo talna 
raztopina in ima vlogo transportnega posrednika. 
Je pomemben element kroženja hranil v gozdnem 
ekosistemu in hkrati dober pokazatelj zdravstvenega 
stanja gozdov ter posledic gospodarjenja z njimi 
(SIMONČIČ, 2001). 

3 VIRI PITNE VODE V GOZDNEM 
PROSTORU MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA

3 DRINKING WATER RESOURCES 
IN THE FOREST AREA OF THE 
MUNICIPALITY OF LJUBLJANA

Prebivalci mesta Ljubljane in bližnjih primestnih 
naselij se s pitno vodo oskrbujejo iz centralnega 
vodovodnega sistema. Nekatera manjša naselja v 
okolici mesta, ki so preveč oddaljena od osrednjega 
dela in s tem tudi črpališč centralnega sistema, da bi 
jih bilo mogoče navezati nanj, ali pa ležijo mnogo 
višje od črpališč centralnega sistema, se s pitno 
vodo oskrbujejo iz lokalnih vodovodnih sistemov. 
Za oskrbo Mestne občine Ljubljana (MOL) z vodo 

Slika 2: Vpliv stanja gozda na zadrževalno sposobnost 
gozdnih tal za vodo v primeru velike količine padavin 
(FREHNER et al., 2005)
Figure 2: Influence of forest condition on water holding 
capacity of forest soils in the case of high precipitation 
(FREHNER et al. 2005)

a – velika zadrževalna sposobnost tal za vodo, neodvisna 
od ohranjenosti gozda. Rastišča na globokih, normalno 
prepustnih tleh.
B – srednja zadrževalna sposobnost tal za vodo, neodvisna 
od ohranjenosti gozda. Rastišča na srednje globokih, 
normalno prepustnih tleh.
C – velika zadrževalna sposobnost tal za vodo pri dobri 
ohranjenosti gozda ter majhna zadrževalna sposobnost 
tal za vodo pri močno spremenjenem gozdu. Rastišča 
na globokih, slabše prepustnih tleh.
D – majhna zadrževalna sposobnost tal za vodo, neodvisna 
od ohranjenosti gozda. Rastišča na zelo namočenih, 
plitvih ali izjemno prepustnih tleh.
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Slika 3: Kroženje vode v gozdnatem vodozbirnem območju od zgornje gozdne meje do nižinskih poplavnih 
gozdov (VILHaR, 2009)
Figure 3: Water cycling in forested watershed from upper timberline to flooded lowland forests (VILHAR 2009)

sta najpomembnejši predvsem dve telesi podzemne 
vode (URBaNC et al., 2001): 

vodonosnik Ljubljanskega polja, –
vodonosni sistem Ljubljanskega barja. –
Podzemna voda se izkorišča v petih vodarnah: 

Kleče, Hrastje, Jarški prod in Šentvid na Ljubljanskem 
polju ter Brest na Ljubljanskem barju. Lokalni vodo-
vodni sistemi se napajajo iz lastnih, lokalnih vodnih 
virov, kjer je vodni vir podzemna voda, zajeta v obliki 
izvirov ali vodnjakov v razpoklinskih ter prodnih 
vodonosnikih, pa tudi površinskih vodah.

Na območju Ljubljanskega polja je za vodooskrbo 
pomembnih šest izvirov (po navadi imenovani 
studenčnica), ki so podzemne vode pod terasami 
savskih prodnih zasipov (URBaNC et al., 2001). Ti 
so predvsem v spodnjem delu vodonosnika Ljubljan-
skega polja med Poljem in sotočjem Ljubljanice in 

Save. Tla nad vodonosnikom so peščena in dobro 
prepustna za vodo, nenasičena cona je debela 3 m 
do 20 m, dobro prezračena in prepustna za vodo. 
Vire pitne vode ogrožajo neposredni človekovi vplivi, 
kot so onesnaževanje vodotokov, hidromelioracije, 
odlaganje odpadkov, gradnja hidroelektrarn ter 
prometna in turistična infrastruktura, kemizacija 
v poljedelstvu in industriji, urbanizacija idr. Tod so 
gozdovi z naravno ohranjeno rastlinsko sestavo in 
sestojno zgradbo pomemben filter za vnose onesnažil 
z okoliških kmetijskih površin, prometnic in urbanih 
površin v podtalnico in površinske vodotoke.

Na območju Ljubljanskega barja so s stališča 
vodooskrbe pomembni predvsem izviri na obro-
bju iškega holocenskega prodnega vodonosnika 
(15 izvirov in kanalov). Na obrobju iškega vršaja 
je večina pomembnih izvirov zunaj meja mestne 

U. Vilhar, Š. Planinšek, A. Ferreira: Vpliv gozdov na kakovost virov pitne vode Mestne občine Ljubljana



GozdV 68 (2010) 5-6314

občine, vendar jih je smiselno obravnavati, saj je večji 
del telesa podzemne vode vendarle znotraj MOL-a 
(URBaNC et al., 2001). Ljubljansko barje je postalo 
zelo pomemben alternativni vir podzemne vode za 
MOL zaradi zaščitenosti vodonosnikov pred vplivi 
urbanizacije in drugimi človekovimi dejavnostmi. 
Zgornji in spodnji pleistocenski vodonosnik sta 
zaradi glinastih plasti nad njima dobro zaščitena 
pred negativnimi vplivi s površja. Za onesnaženje je 
občutljivo njuno napajalno območje, ki ga predsta-
vlja kraško območje Krimsko-Mokrškega hribovja 
in je uvrščeno v širše vodovarstveno območje na 
državnem nivoju.

V hidrogeološki raziskavi Geološkega zavoda 
Slovenije za določitev razpoložljivih in obnovljivih 
vodnih virov v MOL sta bili opisani 102 zajetji in 
izvira (URBaNC et al., 2001). Od tega jih je le pet 
zunaj gozda, 36 jih je v gozdu, preostalih 61 pa na 
gozdnem robu.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 
Ljubljane (Ur. l. RS, št. 115/2007 2007) ter Uredba 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodo-
nosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS, št. 120/2004 
2004) določata vodovarstvena območja za vodna 
telesa vodonosnikov, ki so namenjeni za oskrbo 

prebivalstva s pitno vodo. Uredbi določata tudi 
vodovarstveni režim, ki ga morajo lastniki ali drugi 
posestniki nepremičnin upoštevati in prilagoditi 
svoje delovanje na takih območjih. Vodovarstveno 
območje sestavljajo območja znotraj zajetij in notra-
nja območja. Notranja območja delimo na:
1. najožja območja, označena z oranžno barvo in 

oznako »VVO I«,
2. ožja območja, označena z rumeno barvo in oznako 

»VVO II«,
3. širša območja, označena z zeleno barvo in oznako 

»VVO III«.
Najožja vodovarstvena območja (VVO I) so 

določena na 2,9 % vseh gozdov v MOL, ožja obmo-
čja (VVO II) na 6,5 %, širše območje (VVO III) 
pa na 20,9 % vseh gozdov v MOL (Preglednica 1, 
Slika 4).

Ukrepi, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na 
ravnanje z gozdom, so za vodovarstveno območje 
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 
naslednji (Ur. l. RS, št. 120/2004):

na vseh notranjih vodovarstvenih območjih  –
(VVO I, VVO II in VVO III) je dovoljeno 
pogozdovanje;
posek na golo ni dovoljen v najožjih (VVO I)  –
in ožjih (VVO II) območjih, pri čemer moramo 

Slika 4: Vodovarstvena območja, izviri in zajetja v gozdovih Mestne občine Ljubljana
Figure 4: Water protection zones, drinking water catchments, springs and forests in the Municipality of Ljubljana
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opozoriti, da Zakon o gozdovih v 22. členu določa, 
da je posek na golo kot način gospodarjenja z 
gozdovi tako ali tako prepovedan (Ur. l. RS 323-
01/89-1/24, 110/07).
Za vodovarstveno območje za vodno telo vodono-

snikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, ki je 
novejšega datuma, so ukrepi, prepovedi in omejitve, 
ki se nanašajo na ravnanje z gozdom, naslednji (Ur. 
l. RS, št. 115/2007):

na vseh notranjih vodovarstvenih območjih  –
(VVO I, VVO II in VVO III) je dovoljeno 
pogozdovanje;
uporaba sredstev za zatiranje škodljivcev ni  –
dovoljena v najožjih vodovarstvenih območjih 
(VVO I);
oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu ni  –
dovoljena v najožjih vodovarstvenih območjih 
(VVO I), v ožjih vodovarstvenih območjih 
(VVO II) pa je dovoljena le uporaba biološko 
razgradljivih olj.

3.1 Hidrološka in varovalna funkcija 
gozdov

3.1 Hydrological and protection function 
of the forest

V skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št. 323-
01/89-1/24, 110/07) in Pravilnikom o gozdnogo-

spodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur. l. RS, 
št. 1998-01-0242) opravlja hidrološko funkcijo kar 
polovica vseh slovenskih gozdov. Hidrološko funkcijo 
opravljajo zlasti gozdovi, ki ohranjajo čistost podtal-
nice oziroma vode, ki pronica v podzemni svet na 
krasu, stoječih in tekočih vodah ter s sposobnostjo 
zadrževanja vode v tleh in v rastlinah uravnavajo 
vodni odtok v območjih, ki so pomembna za oskrbo 
z vodo. Ovrednotene funkcije gozdov se določijo 
oziroma prikažejo po gozdnofunkcijskih enotah, 
ki zajemajo gozd in tista negozdna zemljišča, ki so 
z njim povezana ekološko oziroma funkcionalno, 
ter skupaj z gozdom zagotavljajo uresničevanje 
njegovih funkcij. Površine gozdnofunkcijskih enot 
določajo gozdni prostor. V našem primeru smo zaradi 
manjkajočega podatka o obsegu gozdnega prostora v 
MOL (napačen podatek zaradi časovne neskladnosti 
gozdnogospodarskih načrtov za območje MOL, 
neskladnosti z gozdnim robom itn.) delež gozdnih 
funkcij računali od skupne površine gozda v MOL. 
Prvo stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije ima 
3,8 % gozdov v MOL (Preglednica 2, Slika 5), drugo 
stopnjo pa 27,5 % gozdov (Ur. l. RS, št. 1998-01-0242). 
V takih gozdovih hidrološka funkcija pomembno 
vpliva na način gospodarjenja z gozdom. Tretje 
stopnje poudarjenosti funkcij gozdov se v skladu 
s Priročnikom za izdelavo gozdnogospodarskih 
načrtov gozdnogospodarskih enot (2008) ne določa 
več, v gozdnogospodarskih načrtih GGE Ljubljana 
in Polje pa je bila še določena, in sicer zajema 65,6 % 
gozdov.

Določila in smernice za gospodarjenje z gozdom 
glede na stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije so 
navedena v gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtih. Za gozdove MOL smo podatke pridobili iz 
GGN za GGE Ljubljana (2005) in Polje (2002), pri 
čemer so bili podatki za območje GGE Ljubljana zajeti 
v letu 2004, za območje GGE Polje pa v letu 2001. 
Zaradi časovnega zamika in desetletnega obdobja 
veljavnosti gozdnogospodarskih načrtov površine 
gozdov, kjer je določena prva stopnja poudarjenosti 

Preglednica 1: Površina gozdov v MOL glede na 
vodovarstveni režim (združena občinski in državni 
nivo)
Table 1: Forest area in the Municipality of Ljubljana ac-
cording to the water protection zones (aggregated national 
and municipal level)

Vodovarstveni režim ha %
Vodovarstveni režim 1 333,4 2,9
Vodovarstveni režim 2 761,7 6,5
Vodovarstveni režim 3 2432,2 20,9
Skupna površina gozdov 11650,6 100,0

Preglednica 2: Gozdovi v Mestni občini Ljubljana s hidrološko funkcijo gozda
Table 2: Forest areas with hydrological function in the Municipality of Ljubljana 

Hidrološka funkcija ha %
1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenja z gozdom 442,05 3,79
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom 3.203,82 27,50
3. stopnja: funkcija le deloma vpliva na način gospodarjenja z gozdom 7.646,65 65,63
Skupaj 11.292,51 96,93
Skupna površina gozdov 11.650,60 100,00
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hidrološke funkcije, povsem ne ustrezajo najožjim in 
ožjim vodovarstvenim območjem (VVO I in VVO 
II). Enako velja za površine gozdov, kjer je določena 
druga stopnja poudarjenosti hidrološke funkcije, 
ki bi morala biti na širšem vodozbirnem območju 
(VVO III), na potencialnih vodovarstvenih območjih 
(območja podtalnice in izvirov), ob vodotokih in 
manjših stoječih vodah v širini ene do dveh drevesnih 
višin (Ur. l. RS, št. 1998-01-0242 1998). Prva stopnja 
poudarjenosti hidrološke funkcije določa način 
gospodarjenja z gozdom, druga stopnja pa pomembno 
vpliva na način gospodarjenja z gozdom. 

Z vidika ohranjanja režima in kakovosti vodnih 

virov je pomembna tudi varovalna funkcija gozdov, ki 
jo opravljajo zlasti gozdovi, ki zagotavljajo odpornost 
tal proti erozijskim pojavom, ki jih povzročata voda 
in veter, preprečujejo zemeljske in snežne plazove, 
usade in valjenje kamenja, so v predelu nad mejo 
strnjenega gozda in v drugih zelo ranljivih ekoloških 
razmerah. Prvo stopnjo poudarjenosti varovalne 
funkcije ima 3,5 % gozdov v MOL, drugo stopnjo 
poudarjenosti pa 20,7 % gozdov. Posebna kategorija 
so s predpisom vlade ali lokalne skupnosti določeni 
varovalni gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah 
varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča, 
in gozdovi s posebnim namenom, v katerih je izjemno 

Preglednica 3: Gozdovi v Mestni občini Ljubljana z varovalno funkcijo gozda
Table 3: Forest areas with protection function in the Municipality of Ljubljana 

Varovalna funkcija ha %
1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenja z gozdom 412,41 3,54
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom 2.411,81 20,70
3. stopnja: funkcija le deloma vpliva na način gospodarjenja z gozdom 8.415,15 72,23
Skupaj 11.239,36 96,47
Skupna površina gozdov 11. 650,60 100,0

Slika 5: Gozdovi v Mestni občini Ljubljana glede hidrološke in varovalne funkcije gozda (GGN GGE Polje, 2002; 
GGN GGE Ljubljana, 2005)
Figure 5: Forest areas with hydrological and protection function in Municipality of Ljubljana ( GGN GGE Polje, 2002; 
GGN GGE Ljubljana, 2005)
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poudarjena katera koli druga ekološka funkcija (Ur. l. 
RS, št. 323-01/89-1/24, 110/07). S predpisi je določen 
tudi režim gospodarjenja v teh gozdovih, izvajalec 
tega režima in zavezanec za zagotovitev sredstev za 
stroške. V MOL je varovalnih gozdov 363 ha oziroma 
3,1 % gozdov, gozdov s posebnim namenom pa 
13,6 %. Posebnega pomena so tudi območja Natura 
2000, ki v MOL zajemajo 14,6 % gozdov. Največje 
površine gozdov, ki sodijo v območja Natura 2000, 
so na območju Rašice in južnem pobočju Šmarne 
gore (784,2 ha), na Ljubljanskem barju (759,9 ha) ter 
v Kresnicah pri Medvodah (159,8 ha). Za navedena 
območja so cilji in usmeritve ter načrtovani ukrepi v 
gozdnogospodarskih načrtih naravnani k ohranitvi 
ugodnega stanja določenega habitatnega tipa gozda 
in v gozdu živečih ali na gozd drugače vezanih vrst, 
zaradi katerih je bilo osnovano območje Natura 2000 
(GOLOB, 2003).

Najožja (VVO I) in ožja (VVO II) vodovarstvena 
območja zavarovanih vodnih virov, iz katerih pada-
vinske in površinske vode napajajo del vodonosnika 
s podtalnico, bi morala biti uvrščena v gozdove s 
poudarjeno prvo in drugo stopnjo hidrološke funk-

cije. Tod se gozdna dela izvajajo, vendar v skladu z 
omejitvami iz gozdnogospodarskih in gozdnogoji-
tvenih načrtov. V teh gozdovih je nevarnost, da se 
lahko zaradi nepazljivosti pri sečnji in spravilu lesa v 
preperelem in razpokanem delu kamnin sorazmerno 
hitro pojavijo olja in drugi naftni derivati. Hkrati 
obstaja tudi nevarnost erozijskega delovanja zaradi 
gradnje gozdnih prometnic in spravila lesa s težko 
mehanizacijo. Zato smo v nadaljevanju predstavili 
priporočila za gozdnogojitvene ukrepe v gozdovih, 
kjer je ohranjanje režima in kakovosti vodnih virov 
zaradi vpliva na napajalno območje vodonosnika 
izredno poudarjeno.

Na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 
so se zaradi intenzivne urbanizacije ohranili le fra-
gmentirani ostanki nižinskih obrežnih in poplavnih 
gozdov, ki pa so zelo degradirani. 

Z vidika ohranjanja režima in kakovosti vodnih 
virov je njihov pomen predvsem prestrezanje one-
snažil iz okoliških kmetijskih površin, prometnic in 
urbanih površin, ohranjanje temperaturnega režima 
vodotoka s senčenjem vodne struge ter prostorska 
rezerva, primerna za zadrževalnike visokih voda. V 

Slika 6: Nižinski poplavni gozd v bližini Gameljn (foto: U. Vilhar)
Figure 6: Lowland riparian forest near Gameljne
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teh gozdovih so priporočila za gozdnogospodarske 
ukrepe naslednja (GGN GGE Ljubljana, 2005; 
FaJON et al., 2007):

Vzpostavlja in ohranja naj se pas obvodne vege- –
tacije (drevja in grmičevja), ki lahko omili ali 
prepreči vnos pesticidov in drugih onesnažil v 
vodotok. 
Selektivna sečnja v ožjih obrežnih pasovih naj se  –
izvaja predvsem z namenom odstranitve starih 
in nestabilnih dreves.
Obnova naj poteka v vrzelih, manjših od 0,1  –
ha.
Ob podiranju dreves naj le-ta padajo stran od  –
struge. Ostanke (veje, vrhače) odstranimo iz 
struge.
Poškodovane brežine vodotokov utrjujemo z  –
biotehničnimi ukrepi: lesenimi kaštami, vrbovimi 
ščetkami in popleti, lesenimi oblicami ali gabioni 
(armirano zemljino). Ukrepi bodo omogočili 
vzpostavitev naravne obrežne vegetacije.
Obrežni sestoji vrb in jelše terjajo redčenje, obre- –
zovanje enoletnih poganjkov ali panjaste sečnje: 
vrbe na 20 do 25 let, jelše na 15 do 20 let. 
Izogibajmo se visokim koncentracijam pepela  –
in prahu v območjih, kjer bi jih veter ali voda 
lahko zanesla v vodotoke. Sečne ostanke naj se 
sežiga pazljivo.

Gradnja in uporaba gozdnih prometnic:
Gradnja prometnic naj poteka na pobočjih  –
z manjšimi nakloni, upoštevajoč čim manjše 
razgaljanje tal, vkope in dolžino prometnic. 
Uporaba težke mehanizacije je na erodibilnih tleh 
omejena ali prepovedana, v strugah vodotokov 
prepovedana. 
Gozdne ceste in vlake se gradijo pod strogimi  –
pogoji in standardi gradnje in vzdrževanja, ki so 
navedeni v Pravilniku o gozdnih prometnicah.
Na gozdnih cestah naj se vzpostavi režim pro- –
meta v dogovoru z občinami, lastniki zemljišč in 
Zavodom za gozdove Slovenije. Najprimernejša 
je zapora cest, kadar se gozdna dela ne izvajajo. 
Tako se lahko cestišče stabilizira in obnovi zaščitni 
pas vegetacije ob prometnicah. 

Priporočila za gozdno mehanizacijo:
Obvezna uporaba biološko razgradljivih olj za  –
mazanje motornih žag ter v hidravličnih sistemih 
strojev povsod pri delu v gozdu. Tako bi prepre-
čili nepotrebno onesnaževanje voda in gozdov 
(KOŠIR, 2006).
Mesta za skladiščenje goriva in olja naj bodo stran  –
od vodotokov in drugih vodnih teles, pripravljen 
naj bo podroben načrt v primeru razlitja. 

Pranje, vzdrževanje oziroma popravljanje gozdne  –
mehanizacije se v gozdu ni dovoljeno opravljati. 
Parkirna mesta za gozdno mehanizacijo in pre-
takalne ploščadi morajo biti tlakovana tako, da 
so neprepustna za vodo in naftne derivate. Tla-
kovane površine morajo biti obdane z robniki, 
meteorne vode z njih pa speljane v kanalizacijo 
prek ustrezno velikih lovilcev olj. Če parkirišče ni 
urejeno tako, je treba pod kritična mesta na vseh 
vozilih podstaviti lovilne posode ali pivnike, ki 
preprečujejo iztekanje nevarnih tekočin v tla. 
Če se izlije nafta in naftni derivati na pretakalni  –
ploščadi ali v gozdu, je treba onesnaženje ome-
jiti, razlite nevarne snovi pa s pomočjo ekološke 
opreme (pivniki, granulat) zbrati v ustrezne 
posode.

Vodonosni sistem Ljubljanskega barja je dobro 
zaščiten pred negativnimi vplivi s površja, vendar 
je za onesnaženje občutljivo njegovo napajalno 
območje, kraško območje Krimsko-Mokrškega 
hribovja, ki ga večinoma prekriva gozd. Ker se 
voda v kraškem hidrogeološkem sistemu zadržuje 
le kratek čas, obstaja nevarnost onesnaženja za vire 
vode. Dobro ohranjeni gozdovi so filter, blažilnik 
oziroma pufer, pretvornik ter zbiralnik za vodo, 
hranila ter škodljive snovi (KaTZENSTEINER, 
2000). Zaradi nepazljivosti pri sečnji in spravilu lesa 
v gozdu se v zajetjih v preperelem in razpokanem 
delu kamnin sorazmerno hitro pojavijo olja in drugi 
naftni derivati. V takih zajetjih so še posebno nevaren 
onesnaževalec vode divja odlagališča odpadkov, ki 
lahko povzročijo dolgotrajno ali pa trajno izgubo 
vira pitne vode (MENCEJ, 1994). Glavni dejavniki, 
ki ogrožajo kakovost vodnih virov na krasu zaradi 
gospodarjenja v gozdu, so: 

mineralna olja in drugi naftni derivati (uporaba  –
pri gozdnih delih, avtomobilske ceste, izlitje),
spiranje nitratov (nekontrolirani posegi v gozdni  –
prostor, krčenje gozdov),
usedline in sedimenti zaradi erozijskega delovanja  –
(gradnja gozdnih prometnic, spravilo lesa).

Na erozijsko ogroženih območjih je pomen gozda 
z vidika ohranjanja režima in kakovosti vodnih 
virov predvsem ohranjanje gozdnih tal z močnimi 
koreninskimi sistemi, prestrezanje čim večje količine 
padavin in zadrževanje premikajočih se zemeljskih 
mas. Erozijsko ogrožena območja so predvsem v 
vzhodnem delu MOL, kjer prevladuje gričevnat in 
hribovit svet. Gradijo ga nekarbonatne kamnine, 
slabo vodopropustne, občutljive za vodno erozijo. 
Zanje je značilen relief z zaobljenimi grebeni, števil-
nimi vodnimi jarki, gladkimi strmimi pobočji, pojavi 
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zemeljskih plazov. V takih gozdovih so priporočila 
za gozdnogospodarske ukrepe naslednja (GGN GGE 
Ljubljana, 2005; FaJON et al., 2007; PLaNINŠEK 
et al., 2010):

Zagotavljanje stalne pokrovnosti vegetacije in  –
dobra prekoreninjenost tal. Zagotoviti je treba 
trajno prisotnost pomlajevanja, bodisi kot naravno 
pomlajevanje ali s sajenjem.
Vrzeli naj bodo čim manjše, kolikor dopušča  –
uspešnost pomlajevanja.
Odstranjujemo stara, nestabilna drevesa, saj pove- –
čujejo nevarnost proženja zemeljskih plazov.
V obdobju intenzivnih del v gozdu lahko zapora  –
vodovoda v soglasju z lokalnimi skupnostmi 
prepreči onesnaženje pitne vode.

Gradnja in uporaba gozdnih prometnic:
Izogibamo se poškodbam zgornjega ustroja  –
gozdnih cest (npr. vožnja z goseničarji, vlačenje 
lesa). 
Zapora cest v obdobju večjih in dolgotrajnih  –
padavin prepreči nastajanje kolesnic ter nastajanja 
potokov v kolesnicah. Hkrati se prepreči zbijanje 
cestne površine ter sproščanje sedimentov. 
Preventivni ukrep na že zgrajenih gozdnih cestah  –
z velikimi nakloni naj bo betoniranje ali asfalti-
ranje odsekov cest.
Rušilna moč vode s ceste naj se umiri v zadrže- –
valnih jarkih, podloženih s skalometom.
Cestni prepusti naj bodo na vsakih 100 do 200 m  –
z zajetji za pesek in z vsaj 10 m širokim obcestnim 
pasom drevja.

Priporočila za gozdno mehanizacijo:
Na erodibilnih terenih naj se pogosto uporabljene  –
poti in vstopne točke na delovišča utrjujejo s 
kamenjem, debli in vejami.
Dela naj potekajo v suhem vremenu, predvsem  –
spomladi in poleti, kar učinkovito zmanjša nevar-
nost erozije ob vodotokih in zajetjih.
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Nekatere škodljive domače in tujerodne žuželke v gozdovih na 
območju Ljubljane
Some harmful native and non-native insects in the forests of  the Ljubljana area

Maja JURC1

Izvleček:
Jurc, M.: Nekatere škodljive domače in tujerodne žuželke v gozdovih na območju Ljubljane. Gozdarski vestnik, 
68/2010, št. 5-6, v slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 27. Prevod avtorica, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic.
Večji del območja Ljubljane  je v predalpski ekološki regiji s prevladujočo gozdno združbo Blechno-Fagetum, kjer se v 
drevesni plasti pojavljajo bukev, primešana sta kostanj in graden, redkeje jelka in smreka, rdeči bor idr. Prikazane so 
škodljive žuželke, ki se pogosto pojavljajo na ekonomsko pomembnih drevesnih vrstah (Miramella irena, Rhynchaenus 
fagi, Phyllonorycter maestingella, Pityokteines spinidens, P. curvidens, Cryphalus piceae, Ips typographus, Pityogenes 
chalcographus), ter invazivne tujerodne vrste žuželk, ki so  jih tod našli pred nedavnim (Xylosandrus germanus, 
Cinara curvipes, Pulvinaria hydrangea, Metcalfa pruinosa, Leptoglossus occidentalis, Orientus ishidae) in za katere 
še ne vemo, kakšen bo njihov pomen za obravnavane gozdove v prihodnosti. Realna gozdna vegetacija območja je 
povezana predvsem s stoletji trajajočimi antropozoogenimi vplivi, med katerimi med živalskimi vrstami izstopajo 
žuželke kot najpomembnejši herbivori.
Ključne besede: zdravje gozda, tujerodne invazivne vrste, območje Ljubljana, Slovenija

Abstract:
Jurc, M.: Some harmful native and non-native insects in the forests of  the Ljubljana area. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 27. Translated by 
the author, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The major part of Ljubljana area is situated in the pre-alpine ecological region with the prevailing forest association 
Blechno-Fagetum, where beech with admixed chestnut and Sessile oak, seldom fir, spruce, Scots pine, etc., appears 
in the tree layer. Presented are harmful insects often infesting economically important tree species (Miramella 
irena, Rhynchaenus fagi, Phyllonorycter maestingella, Pityokteines spinidens, P. curvidens, Cryphalus piceae, Ips 
typographus, Pityogenes chalcographus) and invasive non-native insect species recently found here (Xylosandrus 
germanus, Cinara curvipes, Pulvinaria hydrangea, Metcalfa pruinosa, Leptoglossus occidentalis, Orientus ishidae) 
whose impact on the discussed forests in the future is not yet known. The actual forest vegetation of the area is 
above all connected with the centuries-long anthropozoogenic influences; thereby the insects as the most important 
herbivores stand out among animal species.  
Key words: forest health, invasive non-native species, Ljubljana area, Slovenia

1  UVOD
Širše območje Ljubljane leži v treh ekoloških regijah: 
predalpski (podregija Škofjeloško hribovje – Savska 
ravan), preddinarski (podregija Suha krajina – južno 
Zasavsko hribovje) ter dinarski regiji (podregija 
Kočevsko – Ribniško pogorje). Območje je hetero-
geno glede na geološko podlago, na kateri se poja-
vljajo različni talni tipi in različne gozdne združbe, 
kot so: gozd bukve in rebrenjače Blechno-Fagetum 
(Tüxen et Oberdorfer 1958), gozd bukve in pravega 
kostanja (Castaneo-Fagetum sylvaticae Marinček & 
Zupančič (1979) 1995), bukve in tevja (Hacquetio-
Fagetum Košir, 1962) idr. 

Hribovje od Ljubljane do Radeč (predvsem desni 
breg Save), Škofjeloško, Polhograjsko, Cerkljansko 

hribovje ter okolico Ljubljane (Golovec, Rožnik) 
porašča gozd bukve in rebrenjače (Blechno-Fagetum). 
Tod na leto pade okoli 1100 do 1700 mm padavin, 
matična podlaga so starejše paleozojske kamnine, 
permokarbonski skrilavi glinavci in peščenjaki, tla so 
rjava distrična. V drevesni plasti je bukev, primešana 
sta kostanj in graden, redkeje jelka in smreka. Zgo-
dovinski antropogeni vpliv je degradacija združbe 
s steljarjenjem in pojav stadija bukev-borovnica 
(DaKSKOBLER, 2008). 

V širšem območju Ljubljane so bile večkrat zabe-
ležene namnožitve škodljivih žuželk, (bukov rilčkar 

Znanstvena razprava
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skakač, bukova kobilica, smrekovi podlubniki, jelovi 
podlubniki). V zadnjem desetletju beležimo povečanje 
sanitarnih sečenj zaradi biotskih in abiotskih dejavnikov 
v celotni Sloveniji in v širši okolici Ljubljane. Na voljo 
so podatki o sanitarnih sečnjah po gozdnogospodarskih 
območjih (GGO). Tako je bil posek zaradi smrekovih 
in jelovih podlubnikov za obdobje 1995–2009 največji 
v GGO Kočevje (ok. 950.000 m3), sledi GGO Ljubljana 
(ok. 880.000 m3) ter GGO Novo mesto (ok. 470.000 
m3). Od domačih herbivornih žuželk tako kot v celotni 
Sloveniji tudi na območju Ljubljane največjo ekonom-
sko škodo v gozdu povzročajo smrekovi podlubniki 
(Poročilo ZGS, 2009).

Zgodovinski antropogeni vplivi na gozdove 
območja Ljubljene se kažejo v intenzivnem steljar-
jenju, sekanju gozda zaradi poselitve ter spremembe 
namembnosti rabe gozda. Novodobni antropogeni 
vpliv je vnos tujerodnih vrst, kot so žuželke, glive, 
rastline idr. V Sloveniji je bilo od sredine 18. stoletja 
najdenih več kot 130 vrst fitofagnih žuželk in pršic, 
ki so škodljive za rastline in rastlinske proizvode. To 
so bile bodisi vnesene vrste ali vrste, ki so se pri nas 
postopoma razširile iz sosednjih območij. Več kot 
50 % omenjenih vrst je bilo vnesenih ali odkritih 
v zadnjih 20. letih; najštevilčnejše so bile iz skupin 
Hemiptera, Lepidoptera, Coleoptera, sledile so Dip-
tera, Thysanoptera, Hymenoptera in acari. 32,8 % 
tujerodnih vrst je izviralo iz azije, 32,1 % iz Severne 
amerike, 9 % iz afrike, 9 % iz Južne amerike, 3,7 % 
iz avstralije in Nove Zelandije ter 13,4 % vrst je bilo 
iz Sredozemlja, kozmopolitskih ali so bile neznanega 
izvora (SELJaK, 2009). V zadnjih dveh desetletjih 
smo na gozdnih lesnatih rastlinah zabeležili tujerodne 
žužke, kot so Dryocosmus kuriphilus, Leptoglos-
sus occidentalis, Xylosandrus germanus, 
Cinara curvipes, Pulvinaria hydrangea, Pulvinaria 
floccifera, Rhagoletis completa, Orientus ishidae in 
druge (SELJaK/ŽEŽLINa, 1999, SELJaK, 2001, 
JURC/JURC, 2005, JURC, 2008a, JURC, 2009, JURC/
POLJaKOVIć-PaJNIK/JURC, 2009, EPPO Repor-
ting Service, 2006 …). Nekatere od naštetih se širijo v 
naših gozdovih in vplivajo na ekonomske, ekološke in 
druge funkcije gozda (REPE/JURC, 2009). Predstavili 
bomo najpomembnejše domače škodljive žuželke na 
širšem območju Ljubljane, saj so to primarni gozdni 
rastlinojedci, ki povzročajo 2 % zmanjšanje primarne 
produkcije in so pomembnejši, vendar manj opazni 
herbivori, kot je, npr., velika rastlinojeda divjad 
(SCHOWaLTER, 2000). Pomembne so tudi nekatere 
tujerodne na novo zanesene žuželčje vrste, ki se širijo 
v gozdovih, vendar o njihovem dejanskem in potenci-
alnem vplivu na naše gozdove vemo zelo malo.

2  DOMAČE šKODLJIVE ŽUŽELKE 
IN NEKATERE TUJERODNE 
INVAZIVNE ŽUŽELKE V 
GOZDOVIH LJUBLJANSKEGA 
OBMOČJA 

Opisali bomo nekaj najznačilnejših domačih in 
tujerodnih žuželčjih vrst na posameznih drevesnih 
vrstah.

2.1 Navadna bukev (Fagus sylvatica L.)
Bukova kobilica – Miramella irena (Fruhstorfer, 
1921) (Orthoptera: Acrididae)

Bukova kobilica je ena najzanimivejših žuželk v 
gozdovih na območju Ljubljane. To je na splošno 
redka vrsta, njen areal je predvsem v avstriji in 
Sloveniji, našli pa so jo od italijanskih Dolomitov, 
Bosne in Hercegovine do Romunije. Živi v gozdu v 
submontanskem in montanskem pasu. V gradacijo 
prihaja v višinskem pasu od 350 do 800 m v bukovih 
in mešanih gozdovih. Po podatkih v literaturi so 
prvo gradacijo bukove kobilice opazili leta 1837 
(Kollar, V., Naturgeschichte der schädlichen) v 
tedanji avstro-ogrski monarhiji. Gradacije M. irena 
so bile v različnih območjih Slovenije, navajamo pa 
podatke o tistih na območju Ljubljane. Večje gra-
dacije so zabeležili v letih 1963 pri Dobrovi, Dvoru 
in Polhovem Gradcu (na 100 ha) ter ponovno leta 
1965 na istih lokacijah (na 100 ha). Leta 1966 se je 
bukova kobilica pojavila na 150 ha na lokacijah Stara 
Loka in Besnica, leta 1972 na 150 ha v Besnici, leta 
1985 pa so zabeležili napad na 100 ha na območju 
Dobrova - Polhov Gradec. Leta 1999 smo zabeležili 
gradacijo bukove kobilice na lokacijah Polhov Gradec 
– Šujica - Dobrova, ki se je ponovila v letih 2003 ter 
2007. Ugotavljamo, da se gradacije bukove kobilice 
pojavljajo lokalno in da se na nekaterih lokacijah 
ponavljajo vsako 2. ali 4. leto (JURC, 2007a). 

Bukova kobilica je polifagna vrsta, ki se hrani 
s številnimi drevesnimi vrstami (kot so navadna 
bukev, evropski pravi kostanj, graden, gorski javor, 
črna jelša, zelena jelša, jerebika, navadna breza, 
trepetlika, iva), vrstami grmov (navadna krhlika) ter 
zeliščnimi rastlinami (šmarnica, navadna borovnica, 
kranjski prstnik, navadni jagodnjak). Opazili so jo 
na iglavcih (rdeči bor, navadna smreka), vendar se 
na omenjenih gostiteljih ne hrani. 

Bukova kobilica ima, tako kot vse kobilice, 
nepopolno preobrazbo. Samice z leglico odložijo v 
humus od 5 do 7 jajčec, ki obvezno diapavzirajo eno 
ali več let. Ličinke, ki so podobne bodočim odraslim 
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kobilicam, prilezejo iz tal in zgodaj spomladi obžirajo 
vegetacijo (konec aprila, maja, junija), zato se drevje 
obraste še v isti vegetacijski sezoni (slika 1). Bukova 
kobilica za normalen razvoj potrebuje najmanj dve 
leti, zato so namnožitve te vrste na isti lokaciji vedno 
v dve- do štiriletnih zamikih.

Na razvoj bukove kobilice zelo vplivajo ekološke 
razmere rastišča, predvsem temperaturne in vlažno-
stne razmere. Suhe in hude zime, sušne pomladi in 
topla poletja ugodno vplivajo na njen razvoj. Naj-
pogosteje se namnoži na južnih, jugozahodnih ter 
jugovzhodnih legah. Vrednotenje škode na gozdnem 
drevju še ni bilo opravljeno.

Na Madžarskem in v Romuniji ima bukova 
kobilica status ogrožene vrste, globalno, po med-
narodni klasifikaciji IUCN pa je bukova kobilica 
redka vrsta.

Bukov rilčkar skakač – Rhynchaenus fagi (Linna-
eus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae)
areal bukovega rilčkarja skakača je celotna Evropa, 
v Sloveniji in na območju Ljubljane je pogost. 
Pogosto je v namnožitvah. V gradacijah se je pri 
nas pojavljal v letih 1947, 1963/64 ter 1985/86. Leta 
1986 je gradacija zajela predalpsko, preddinarsko in 
predpanonsko območje in tudi obrobja alpskega in 
dinarskega območja. Pojavil se je na toplejših rastiščih 
navadne bukve v gričevnatem (do 600 m n. m. v.) in 
pod montanskim vegetacijskim pasom (600 do 900 
m n. m. v.). Leta 2007 je bila ponovno zabeležena 
gradacija bukovega rilčkarja skakača. Posebno sta 
bili prizadeti GGO Ljubljana ter GGO Sežana. 

Rilčkar je podolgovato ovalen, temno rjave 
barve in je velik od 2,0 do 2,9 mm. Zadnji par nog 
je močan, stegna so odebeljena, stopalca so rumene 
ali rjavo rdeče barve. Odrasli osebki dobro skačejo 
in letijo (slika 2).

Odrasli osebki z rilčkom izžirajo luknjice v 
mladem listju, ličinke delajo izžrtine v listnem vrhu 
in na robovih. Vedno ga lahko opazimo v bukovih 
sestojih na mladih odpirajočih se listih bukve. Naj-
pogostejša gostiteljska rastlinska bukovega rilčkarja 
skakača je navadna bukev. Lahko se razvije tudi na 
mnogih listavcih (jelša, breza, beli gaber, vrba idr.) 
(JURC, 2007a). 

Namnožitve se pojavljajo nepričakovano, v dolgih 
in nepravilnih časovnih presledkih ter trajajo raz-
meroma kratek čas. Pogosto se gradacije prekinejo 
že naslednje leto, bukev pa spet normalno odžene. 
Prekinitev gradacij po vsej verjetnosti nastane zaradi 
neugodnih vremenskih razmer za bukovega rilčkarja 
skakača ali zaradi namnožitev njegovih naravnih 
sovražnikov (JURC, 2007a).

Zavrtač bukovih listov – Phyllonorycter mae-
stingella (Müller, 1764) (Lepidoptera: Gracila-
riidae)
Evropska vrsta, pogosta v Veliki Britaniji, na Dan-
skem, Nizozemskem, Švici in drugod; pojavlja se 
samo na listih navadne bukve. Metuljček čez razpon 
kril meri od 7 do 9 mm. Prvi par kril je bleščeč, uma-
zano bele barve, z dobro izraženo bazalno progo. Čez 
prvi par kril ima zapleten vzorček oranžno rjave ter 
belo črne barve. V zmernih vremenskih razmerah 
ima P. maestingella dve generaciji na leto. Roji junija 
in še enkrat avgusta–septembra. Ličinka (gosenica) 
na spodnji površini lista oblikuje šotorasto izžrtino, 
ki je med dvema stranskima žilama lista navadne 
bukve ali ob robu lista (slika 3). 

Na zgornji listni ploskvi lahko opazimo moza-
ično diskoloriranost in šotorasto obliko izžrtine, 
na spodnji listni ploskvi pa mehurjasto izžrtino z 

Slika 1: Bukova kobilica – Miramella irena (foto: D. Jurc)
Figure 1: Miramella irena

Slika 2: Bukov rilčkar skakač – Rhynchaenus fagi, velikost 
2,0 do 2,9 mm
Figure 2: Beech weevil – Rhynchaenus fagi, size from2,0 
to 2,9 mm
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ličinko. Izžrtine so dobro vidne julija in septembra 
ter oktobra. Pri nas je prisotna predvsem v mestnem 
okolju (JURC, 2007a).

2.2 Drugi listavci: poljski javor (Acer 
campestre L.), Salix spp., malolistna 
lipa (Tilia cordata Mill.)

Medeči škržatek – Metcalfa pruinosa (Say, 1830) 
(Hemiptera: Flatidae)
Okoli leta 1979 so medečega škržatka po naključju 
zanesli iz amerike v italijansko deželo Veneto. Od 
tam se je širil v območja z ustreznimi ekološkimi 
razmerami in tja, kjer so bili njegovi gostitelji. Pri 
nas so ga prvič opazili leta 1990 v bližini ankarana. 
Omejen je predvsem na območje Slovenskega Pri-
morja in nizkega krasa. Leta 1998 so ga našli tudi v 
Ljubljani, leta 2001 pa v Celju (BaJC et al., 2003). 

Odrasli osebki so dolgi 7 do 10 mm, podobni so 
metuljčkom (slika 4). 

Ličinke so obdane z belim puhastim voskom. 
Vsi razvojni stadiji, predvsem pa adulti, sesajo 
rastline. Vrsta je pretežni floemofag, kar pomeni, da 
se prehranjujejo predvsem z vsebino sitastih cevi, 
le najmlajši razvojni stadiji včasih sesajo tudi listne 
sredice. Izločajo obilico mane. M. pruinosa izkori-
šča okoli 180 vrst gostiteljev. Ker povzroča obilno 
medenje, je medeči škržatek dobrodošel za čebelarje. 
Ker se pogosto pojavlja v velikem številu osebkov, ki 
sesajo gostitelje, povzroča posredno in neposredno 
škodo. Posredna škoda nastane zaradi razraščanja 
micelija gliv sajavosti na sladki manini prevleki na 
listih gostiteljskih rastlin, neposredna škoda pa je 
izčrpavanje gostiteljev zaradi sesanja. Leta 1998 so na 
območje Nove Gorice vnesli naravnega sovražnika 

M. pruinosa, osico Neodrynus typhlocybae. Zato 
lahko pričakujemo zmanjševanje gostote populacije 
medečega škržatka (JURC, 2008a).

Japonski škržatek – Orientus ishidae (Matsumura, 
1902) (Hemiptera: Cicadellidae) 
Japonskega škržatka uvrščamo v družino malih 
škržatkov; menijo da izvira iz azije. V Evropi so ga 
prvič našli leta 2002 v Švici, pri nas so ga odkrili leta 
2004 na dveh lokacijah (Ljubljana in Nova Gorica). 
V Ljubljani so ga našli na vrbah (Salix spp.), v Novi 
Gorici pa na različnem sadnem drevju (na jablanah, 
češnjah, kakijih). Na Goriškem postaja ena najpogo-
stejših julijskih vrst škržatkov na različnih lesnatih 
rastlinah (zlasti Salix spp.) in sadnem drevju. Najdejo 
ga tudi na zeliščih. Ne povzroča resnih poškodb 
drevja, je pa vektor fitoplazem (kot je Peach-X disease 
phytoplasma). V Sloveniji je prisoten, vendar omejen 
(EPPO Reporting Service …, 2006). 

Hortenzijev kapar – Pulvinaria hydrangeae (Stein-
weden, 1946) (Hemiptera: Coccidae) 
Po vsej verjetnosti vrsta izvira iz Severne amerike, 
kjer so jo opisali, pojavlja se še v avstraliji in na Novi 
Zelandiji. V Evropi so jo prvič našli v Franciji, leta 
1974 pa v Italiji. Sedaj je razširjen še v Veliki Britaniji, 
Belgiji, Nemčiji, Nizozemski, Švici in na Japonskem. 
Pri nas so ga prvič našli v Novi Gorici leta 1998. Hrani 
se na različnih gostiteljih: javorjih (Acer spp.), drenih 
(Cornus spp.), hortenzijah (Hydrangea spp.), slivah 
(Prunus spp.), tisah (Taxus baccata), lipah (Tilia spp.) 
(SELJaK, 2001) in na magnolijah (Magnolia spp.). 
V Sloveniji je razširjen (SELJaK, 2008). Leta 2001 so 
ga našli v Ljubljani na gorskem javorju (Acer pseu-
doplatanus) in julija 2009 tudi na A. pseudoplatanus 
v bližini Prevalj (neobjavljen podatek). 

Slika 3: Poškodbe na navadni bukvi, ki jih povzroča 
Phyllonorycter maestingella 
Figure 3: Damage on European beech caused by leaf miner 
Phyllonorycter maestingella

Slika 4: Medeči škržatek – Metcalfa pruinosa
Figure 4: Metcalfa pruinosa
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2.3  Navadna jelka (Abies alba Mill.) 
Jelovi podlubniki – Pityokteines spinidens, Crypha-
lus piceae ter Pityokteines curvidens (Curculioni-
dae: Scolytinae)
V zadnjih 100 do 200 letih beležimo izginjanje jelke 
na njenem celotnem arealu. Vzroki za to so številni 
(globalne podnebne spremembe, neustrezno gospo-
darjenje, preveč številčna parkljasta divjad, gozdna 
paša, škodljivci, bolezni in dr.). V Sloveniji so med 
domačimi škodljivimi žuželkami najpomembnejši 
jelovi podlubniki, ki se še posebno pojavljajo v namno-
žitvah po sušnem stresu. Širše območje Ljubljane je 
leta 2002 prizadela namnožitev jelovih podlubnikov 
na termofilnih rastiščih, in sicer na lokacijah Logatec, 
Škofljica, Ravnik, Preserje in Bistra, v sanitarnih 
sečnjah je bilo posekanih 184 m3 jelovine. V poško-
dovanih sestojih smo ugotovili tri najpomembnejše 
vrste: Pityokteines spinidens (Reitter, 1894), Cryphalus 
piceae (Ratzeburg, 1837) ter Pityokteines curvidens 
(Germar, 1824) (JURC, 2007b, JURC, 2008b). 

Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Cur-
culionidae: Scolytinae)
Vrsta izvira iz vzhodne azije (Japonska, Vietnam, 
Kitajska). Leta je bila 1932 zanesena v ZDa (GILL et 
al., 1998) ter leta 1994 v Kanado. V Evropi so jo odkrili 
1952 v Nemčiji, leta 1994 v Švici in Belgiji (HENIN/
VERSTEIRT, 2004). Iz leta 2001 je poročilo o najdbi 
v Rusiji (MaNDELSHTaM, 2001). V Belgiji se je 
v enem letu razširil že na 4.000 ha navadne bukve 
in je začel povzročati poškodbe. V Severni ameriki 
se pojavlja na več kot 200 drevesnih vrstah, kot so 
breza, bukev, brest, lipa, javor, črni oreh, hrasti, 
platane, tulipovci, vrbe, jablane, jeseni, cedre, bori, 
smreke in na drugih drevesnih vrstah. 

V Sloveniji so ga prvič našli 26. 4. 2000 v bližini 
Solkana na evropskem pravem kostanju (Castanea 
sativa) (JURC, 2008a). 31. 5. 2009 smo X. germanus 
našli v bližini avtocestne postaje Log na lokaciji Bevke 
v naravnem rezervatu Mali plac v sestoju navadne 
jelke. Podlubnik se je pojavil na dveh starejših deblih 
navadne jelke in na enem mlajšem (slika 5).

Črvino v obliki “palčk”, ki so bile dolge od 0,5 do 
22 mm, smo opazili 31. 5. 2009 v predelu od dnišča 
debla do prsne višine. Naslednji dan je črvina izginila 
zaradi dežja (slika 6). 

9. 6. 2009 so gozdarji posekali deblo napadene 
jelke, kjer smo začeli raziskovati ekologijo in aso-
ciacijske glive podlubnika.

Odrasli hroščki se pojavijo v tretjem tednu 
maja, rojijo konec maja do sredine junija. Napad 

Slika 5: Napad Xylosandrus germanus, 31. 5. 2009, lokacija 
Bevke - Mali plac
Figure 5: Attack of Xylosandrus germanus, 31. 5. 2009, 
location Bevke - Mali plac

Slika 6: Črvina iz vhodne odprtine v obliki palčk je 
značilna za napad X. germanus.
Figure 6: Powder from entrance hole is stick shaped and 
this is characteristic for attack of X. germanus
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odkrijemo zgodaj spomladi po majhnih, nekaj 
centimetrov dolgih palčkah (“špageti”) iz svetle 
črvine, ki jih oblikujejo samice pri vrtanju hodnikov. 
Samice delajo rove, ki sledijo letnicam 0,8 do 20 
mm globoko v lesu. “Palčke” vidimo na skorji do 
prvega deževja ali močnejšega vetra, ko se črvina 
v “palčkah” drobi in odpade. V materinske rove 
samica zanaša “ambrozijske” glive, najpogosteje 
iz rodu Fusarium, in tam odlaga jajčeca. Z glivami 
in razkrajajočim se lesom se prehranjujejo ličinke 
podlubnika. Samci so svetlo rajve barve, dolgi 1,0 
do 1,8 mm, samice so svetleče črne barve in dogle 
od 2,0 do 2,5 mm (LöBL/SMETaNa, 2006) (slika 
7, slika 8). 

V Evropi poročajo o napadih na številne dre-
vesne vrste (Quercus spp., Juglans regia, Picea abies, 
Pinus sylvestris, Abies alba) (HENIN/VERSTEIRT, 
2004). Lahko se naseli na popolnoma zdravo ali 
že oslabljeno drevje in povzroča njihovo sušenje. 
S prenosom asociacijskih gliv iz rodu Fusarium v 

gostiteljska drevesa povzroča okužbe lesa in tako 
razvrednoti les (slika 9). 

V ujmah podrto drevje je ustrezen habitat za 
naselitev in razvoj X. germanus, ki še dodatno poveča 
ekonomsko škodo, ki je nastala zaradi abiotske 
motnje. ali se bo X. germanus širil zaradi ustreznih 
ekoloških razmer in prisotnosti gostiteljskih rastlin 
v širšem območju Ljubljane in povzročal poškodbe 
sestojev, ne vemo. Potrebne so raziskave biologije te 
vrste, da bomo znali učinkovito ukrepati v primeru 
namnožitve. Privlači ga etanol in na tej podlagi 
izdelujejo vabe za pasti za ugotavljanje velikosti 
njegovih populacij v naravi. Trenuten status X. 
germanus v Sloveniji je, da se je pojavil lokalno, v 
omejenih populacijah in se ne širi.

Krivonoga jelova uš – Cinara curvipes (Patch, 1912) 
(Homoptera: Aphididae, Lachninae) 
Fitofagno krivonogo jelovo uš Cinara curvipes so 
26. 5. 2007 prvič našli na zasebnem vrtu v Ljubljani 
na cepljencu navadne jelke forme »Brinar« (Abies 
alba »Brinar«), drugič so jo našli poleti 2007 na 
severnem območju države v parku osnovne šole v 
Muti na drevesu dolgoigličaste jelke Abies concolor 
in tretjič, ponovno, 12. decembra 2007 na drevesu 
A. concolor v parku drevesnice Omorika v bližini 
Mute (slika 10). 

Menimo, da je bila vrsta zanesena nekaj let prej, 
vendar ni bila opažena. Zanimivo je, da je bila pred 
nedavnim C. curvipes prav tako vnesena v druge 
evropske države (VB, Nemčija, Srbija, Švica, Češka 
republika, Slovaška). Pojavlja se na deblih in vejah 
Abies vrst (Abies balsamea, A. concolor, A. grandis, 
A. lasiocarpa, A. magnifica – vklj. var. shastensis in 

Slika 7: Xylosandrus germanus
Figure 7: Xylosandrus germanus

Slika 8: Xylosandrus germanus
Figure 8: Xylosandrus germanus

Slika 9: Xylosandrus germanus živi v povezavi z glivami 
rodu Fusarium (foto: D. Jurc)
Figure 9: Xylosandrus germanus lives in association with 
fungi from the Fusarium genera 
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A. religiosa), občasno na drugih iglavcih (Cedrus 
deodara, C. atlantica in Juniperus spp., Pinus contorta, 
Picea engelmanni in P. glauca). Novejši viri navajajo, 
da se pojavlja na Abies alba, A. nordmanniana, A. 
veitchii, Picea omorika, P. pungens var. glauca in 
Tsuga canadensis (JURC et al., 2009).

C. curvipes sesa sokove in tako izčrpava gostiteljske 
rastline; poročajo o poškodbah mlajših rastlin. V 
ugodnih ekoloških in trofičnih razmerah se pojavlja 
množično, v gručah in izloča veliko mane. Zato je 
pomembna za razvoj čebelarske panoge. V Evropi 
je prvo poročilo o pomenu krivonoge jelove uši v 
proizvodnji medene rose s z Slovaške iz leta 2008 
(CHLEBO/KODRIK, 2008). Pojav C. curvipes na 
Abies alba potrjuje sposobnost te vrste uši, da zamenja 
gostitelja, kar lahko omogoči njeno širjenje v jelove 
gozdove. Trenuten status C. curvipes v Sloveniji je, 
da se je pojavila lokalno, v omejenih populacijah 
in se ne širi. 

2.4  Rdeči bor (Pinus sylvestris L.) 
Storževa listonožka – Leptoglossus occidentalis 
Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) 
Vrsta izvira iz Severne amerike. V Evropi so jo 
našli leta 1999 v Furlaniji v severni Italiji. Jeseni leta 
2003 so storževo listonožko našli v vasi Brje v bližini 
Komna (GOGaLa, 2003) in leta 2004 so jo že našli 
v Ljubljani in še na več mestih (JURC/JURC, 2005). 
Oktobra leta 2008 so jo ujeli na P. sylvestris v bližini 
Kidričevega, 19. 3. 2010 v Preddvoru (Mače) in 24. 
aprila 2010 na Velikem Trebeljevem pri Ljubljani. V 
gozdovih Severne amerike v severnih predelih ima 
eno generacijo na leto (univoltina), v Mehiki p aima 
hitrejši razvoj in več generacij na leto (polivoltina). 
To je značilna stenica, ki jo hitro prepoznamo po 

listasto razširjenih golencih zadnjih nog (ime!). Poleti 
ličinke sesajo semena mladih storžev, iglice in mlade 
poganjke v vrhovih gostiteljev. V domovini je med 
najpomembnejšimi škodljivci, ki zelo zmanjšajo 
semenenje iglavcev (slika 11).

V domovini se hrani na okrog 30 gostiteljskih 
rastlinskih vrstah, najpogosteje na duglazijah (Pse-
udotsuga spp.), borih (Pinus spp.) in smrekah (Picea 
spp.). Pri nas je na črnem boru (Pinus nigra) in 
rdečem boru (Pinus sylvestris). 

2.5  Navadna smreka (Picea abies (L.) 
Karsten) 

V Sloveniji vpogled v razsežnost poškodb, ki jih 
povzročajo naravne ujme (dejavniki žive in nežive 
narave), omogočajo podatki o sanitarnih sečnjah. 
Posebej beležijo sanitarne sečnje zaradi različnih 
vzrokov, kot so, npr., žuželke (podlubniki). Na širšem 
območju Ljubljane se nenehno pojavljajo sušenja 
posameznih smrek in smrekovih sestojev prav 
zaradi smrekovih podlubnikov. Podatki za Slovenijo 
za leto 2009 kažejo, da je bilo zaradi podlubnikov 
poškodovanega drevja največ posekanega v GGO 
Bled (ok. 74.000 m3), sledi GGO Kočevje (ok. 37.000 
m3) in GGO Ljubljana (31.000 m3) (Poročilo ZGS, 
2009). Najpomembnejši podlubniki, ki se pojavljajo 
na smreki pri nas in v celotni srednji Evropi ter 
povzročajo sušenje sestojev, sta osmerozobi smrekov 
lubadar (Ips typographus (Linnaeus, 1758)) in šeste-
rozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus 
(Linnaeus, 1761)) (slika 12).

I. typographus je na prvem mestu od desetih 
najpomembnejših škodljivih vrst žuželk v evropskih 

Slika 10: Krivonoga jelova uš – Cinara curvipes
Figure 10: Bow-legged fir aphid – Cinara curvipes

Slika 11: Storževa listonožka – Leptoglossus occidentalis 
(foto: D. Jurc)
Figure 11: Leaf footed conifer seed bug – Leptoglossus 
occidentalis
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gozdovih. Največ škode je povzročal po letu 1990 
v avstriji, Sloveniji, na Poljskem, v Nemčiji ter na 
Slovaškem. Najbolj so ogroženi starejši smrekovi 
sestoji (od 70 do 100 let starosti) na osončenih J in 
Z legah, ki so oslabljeni zaradi delovanja biotskih 
(patogene koreninske glive, gradacije rastlinojedih 
žuželk …), abiotskih dejavnikov (naravne ujme, 
suše …) ter neizvajanja gozdnega reda (nepravo-
časna izdelava – beljenje – ali prepozno spravilo 
neobeljenih gozdnih sortimentov idr.). Največja 
gostota populacij I. typographus je drugo in tretje 
poletje po ujmi. Je tipična sekundarna vrsta, ki 
lahko postane primarna, če sovpadajo povečana 
trofična kapaciteta rastišča, nadpovprečno toplo ter 
dolgo poletje in še nekateri dejavniki. Primarnost 
osmerozobega smrekovega lubadarja povezujejo 
z njegovo asociacijo z glivami modrivkami (rod 
Leptographium, Ceratocystis, Ophiostoma idr.) 
(JURC, 2006).

O biologiji in ekologiji omenjenih smrekovih 
podlubnikov potekajo raziskave prav z gozdnega 
območja Ljubljane (območje Rašice in Živalskega 
vrta v Ljubljani). Ugotavljamo, da so omenjene 
in druge vrste smrekovih podlubnikov stalno 
prisotni v starejših in mlajših sestojih območja. 
Poškodbam sestojev se bomo izognili tako, če 
bomo upoštevali rezultate novejših raziskav 
smrekovih podlubnikov (OGRIS/JURC, 2010) 
in izvajali novejša priporočila stroke v okviru 
integralnega varstva gozda. 

3  ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA
Na širšem območju Ljubljane so pomembne številne 
funkcije gozda. Vsekakor je pri gospodarjenju s pro-
storom nujno treba upoštevati vse funkcije gozda, 
predvsem pa varstveno, ekološko, rekreativno, funkcijo 
ohranjanja biodiverzitete, raziskovalno in tudi lesno-
proizvodno. Z vstopom Slovenije v EU smo sprejeli tudi 
obveznost ohranjanja habitatov in vrst, pomembnih za 
vso skupnost (projekt Natura 2000). Na širšem območju 
Ljubljane so območja Natura 2000 (SI5000014 Lju-
bljansko barje) in številna potencialna območja Nature 
2000 (npr. potencialno območje SI3000120 Šmarna 
gora, SI3000181 Kum idr.) in to nam nalaga posebno 
obravnavo prostora (Uredba o posebnih varstvenih 
območjih …). Vse omenjene vloge lahko zagotovi 
samo zdrav gozd. Zato je treba spremljati zdravje gozda 
obravnavanega območja, poznati povzročitelje sušenja 
sestojev in priporočati pravilne, okolju prijazne ukrepe 
za zagotavljanje zdravja gozda.

Posebno pozornost je treba nameniti tujerodnim 
invazivnim organizmom: treba jih je odkrivati, 
poznati njihovo biologijo, ekologijo in vplive na 
domače žive organizme. Že en primer raziskave 
invazivne tujerodne rastlinske vrste kanadske zlate 
rozge (Solidago canadensis), ki so jo opravili v okolici 
Ljubljane, pokaže, kako velik in nepričakovan je 
vpliv S. canadensis na vrstno bogastvo in velikost 
populacij avtohtonih metuljev, muh trepetavk in 
krešičev (DE GROOT et al., 2007).
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1 UVOD
Tako imenovani »zeleni klini« Ljubljane so bili 
sestavni del urbanističnih  načrtov že v prejšnjem 
stoletju. Zasledimo jih v Generalnem urbanističnem 
planu iz leta 1965 ter v prostorskih sestavinah dol-
goročnega plana Ljubljane iz leta 1986 (Dokumenti 
»Ljubljana 2000«). (GUP 65 in Ljubljana 2000, cit. 
po ŠaREC, 2005).

Zaradi pomembnosti, zanimivosti in privlačnosti 
prostora je mesto Ljubljana že leta 1974 v okviru svoje 
upravno-občinske organiziranosti na  podlagi doku-
mentacije sprejelo Odlok o sprejetju urbanističnega 
načrta za območje krajinskega parka – Polhograjski 
Dolomiti – za območji občin Ljubljana Šiška in Lju-
bljana Vič–Rudnik, ki med drugim opredeljuje, da: 

1 a. V., univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije. 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 Doc. dr. J. P., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Večna pot 81, 1000 Ljubljana

GDK: 907.2:922.2(497.4 Ljubljana)(045)=163.6

Rekreacijska vloga dela gozdov Mestne občine Ljubljana
Recreational Role of a Part of Forests in the Municipalty of Ljubljana

andrej VERLIČ1, Janez PIRNaT2

Izvleček:
Verlič, a., Pirnat, J.: Rekreacijska vloga dela gozdov Mestne občine Ljubljana. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 5–6. 
V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod avtorja, jezikovni pregled angleškega besedila Breda 
Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
Namen raziskave je bil prikazati stanje gozda v katastrski občini Zgornja Šiška za potrebe rekreacijske vloge. Z 
GPS-napravo smo posneli ceste, steze in poti, ki so bile na začetnih dveh metrih široke vsaj pol metra, ter opisali 
glavne in improvizirane vstope v gozd glede naklona, tipa podlage, erozije in možnosti parkiranja. anketirali smo 
417 obiskovalcev, da bi spoznali njihovo mnenje o rekreacijski vlogi tega gozda. Labirint poti, ki so bile grajene 
oziroma so jih ljudje sčasoma shodili sami, kaže veliko intenzivnost obiska. Skupna dolžina poti je približno 330 
metrov na hektar. Večina anketiranih obiskovalcev je zadovoljna s stanjem gozda, pogrešajo pa boljše vzdrževanje 
rekreacijske infrastrukture. Večina jih je v gozd prišla na sprehod, četrtina pa jih gozd obišče vsak dan. Treba je 
urediti pravni status urbanih gozdov v Mestni občini Ljubljana, zato podpiramo razglasitev teh gozdov za gozd s 
posebnim namenom.
Ključne besede: gozdovi, rekreacijska vloga gozdov, Ljubljana, Rožnik, urbani gozd

Abstract:
Verlič, a., Pirnat, J.: Recreational Role of a Part of Forests in the Municipality of Ljubljana. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 25. Translated by 
the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Our study presents the condition of the recreational forest in cadastral municipality of Zgornja Šiška. We applied 
a GPS-supported method to track and to draw a network of pathways at least half a meter wide at the distance of 
the first 2 meters and were either built or trodden by frequent visitors over time. We analyzed entrances in the 
forest with regard to their inclination, soil type, erosion, and availability of parking. We performed a survey with 
417 visitors to assess the public opinion on the current status of the recreational role of these forests. The pathway 
mapping indicated high intensity of visits. The density of the pathways was 330 meters per hectare. The majority 
of the surveyed visitors were satisfied with the current recreational infrastructure, but they were disturbed by the 
lack of its maintenance. Most of the visitors came for a recreational walk and 25 % of them are daily visitors of this 
forest. The current status and maintenance urges for the solution of the legal status of Ljubljana’s urban forest. We 
support a special ordinance to solve these conflicts.
Key words: forest, recreational role, Ljubljana, Rožnik, urban forest

»Urbanistični načrt krajinskega parka – Polhograjski 
Dolomiti – določa gospodarski razvoj in prostorsko 
urejanje tega območja ter pogoje za obstoj in razvoj 
kmetij in turizma na tem ozemlju, ki je rekreacijsko 
območje mesta Ljubljane.« (LESNIK et al., 1993)

Zavod za gozdove Slovenije in Mestna občina 
Ljubljana želita rešiti  težave gozdov in njihovih 
lastnikov z razglasitvijo gozdov s posebnim name-
nom. Spomladi 2003 pripravljeni Osnutek odloka o 
razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOL bi 

Znanstvena razprava
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skupaj s pripadajočim Pravilnikom o odškodninah 
in odkupih gozdov s posebnim namenom postavil 
jasne osnove za reševanje težav. Med drugim bi 
s takim odlokom mesto razbremenilo bremena 
lastništva tiste lastnike gozdov, ki v svojih gozdovih 
niso več sposobni primerno skrbeti za svojo lastnino. 
Oktobra 2003 je Mestna občina Ljubljana postopek 
sprejema odloka začasno ustavila, saj naj ne bi imela 
dovolj sredstev za njegovo uresničevanje (TaVČaR, 
2004). Nov predlog Odloka bo obravnavan maja 
2010 (JaNKOVIČ, 2010)

V velik ponos nam je lahko, če imamo 15 minut 
hoje ali manj oddaljen gozd od roba naselja ali mesta. 
Vrednost danosti se bo v prihodnje le še večala, čeprav 
je denarno ne bomo mogli popolnoma ovrednotiti. 
Pomembnejša je zavest, da si to lahko po napornem 
delavniku vsak dan privoščijo, če to želijo.

Koncept mnogonamenskega gospodarjenja  je 
opaziti prav v urbanih gozdovih. Gozdovi v urba-
niziranih središčih zadovoljujejo marsikatero našo 
potrebo. Konkretno bomo v tem prispevku predstavili 
le rekreacijsko vlogo dela gozda znotraj krajinskega 
parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, ki sodi v kata-
strsko občino Zgornja Šiška in obsega štiri odseke, 
ležeče na severnem delu krajinskega parka Tivoli, 
Rožnik, Šišenski hrib.

1.1 Urbani gozd
V literaturi lahko zasledimo različne izraze, ki sporo-
čajo, da gre za gozd, ki je v povezavi z mestom oziroma 
gosteje naseljenim urbanim območjem. Različni 
avtorji uporabljajo različne termine, in sicer: urbani 
gozd, parkovni gozd, mestni gozd, primestni gozd ali 
gozd zelenega pasu. Različna raba je odvisna tudi od 
tradicije, vezane na obravnavo teh gozdov.

anko (1993) predlaga ločeno rabo pojmov urbani 
in mestni gozd. Mestni gozd je bil namreč znan 
tudi našim mestom v času srednjega veka, pa vse 
do konca industrijske dobe, ko je  veljal pretežno 
materialni odnos do gozda, ki je bil ločen od mesta 
in je služil zagotavljanju mestnih potreb po paši in 
lesu (VaLENČIČ, 1954, cit. po aNKO, 1993). Urbani 
gozd je kot ekosistem ali ekosistemski fragment 
sestavni del urbane krajine in urbanega okolja, pri 
čemer je povezanost tako tesna, da postaja urbani 
gozd del mestne infrastrukture.

Lesnik et al. (1993) v zaključku svojega članka 
opredeli urbani gozd kot tiste »zelene površine, ki 
ležijo v mestu in so dostopne meščanu ob vsakem 
času, tudi ob delavniku. Z njimi tako rekoč vsak 
dan živi«.

Po Odloku o varstvu zelenega pasu mesta Lju-
bljane (1955, 1. člen) je urbani gozd opredeljen kot 
zeleni pas, kamor »sodijo vsi gozdovi ter gozdno 
in okrasno drevje in grmičevje na območju mesta 
Ljubljane ne glede na lastništvo in ne glede na to, ali 
raste v gozdu, zunaj gozda, v ograjenih in neograjenih 
prostorih« (ZaDRaVEC, 2004).

Na Zavodu za gozdove, Območni enoti Ljubljana, 
opredeljujejo izraz mestni gozd tako glede na lego kot 
na vlogo gozdov, v prihodnje pa (upajo) tudi glede 
na lastništvo (TaVČaR/VIDMaR, 1997).

Miller (1997) je urbani gozd opredelil kot »vsoto 
lesnate in z njo povezane vegetacije v gosto naseljenih 
območjih in okrog njih (od majhnih podeželskih 
krajev do velemest)«. Gre za vsoto uličnih dreves, 
posameznih dreves na vrtovih, parkovnega drevja, 
obrežnih gozdov in zelenih pasov okoli mest. Del 
take vegetacije je rezultat vestnega načrtovanja in 
gospodarjenja (tudi načrtnega sajenja) ali pa je rezul-
tat slučajnih okoliščin pri rabi zemljišč, ekonomske 
nezanimivosti, topografije in zanemarjanja prostora 
(MILLER, 1997, cit. po OSaNIČ, 2002).

Za slovenske razmere je lahko primerna definicija: 
»Urbane gozdove predstavljajo gozdovi in parki, to je 
gozdnati viri v urbanih območjih, v katerih so v korist 
meščanov, namesto proizvodnih funkcij, poudarjene 
okoljske in socialne funkcije. Urbano gozdarstvo 
ima v Sloveniji vgrajena načela mnogonamenskega 
gospodarjenja (po Zakonu o gozdovih) zato je skrb 
za gozdove in parke ter posamezno drevje v urbanem 
okolju del načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi« 
(OVEN et al., 1999). Urbano območje je  območje 
mesta. »Urbani gozdovi so locirani znotraj mestnega 
območja in so vsaj nekaterim prebivalcem mesta 
dostopni s sredstvi javnega transporta, s kolesom ali 
peš. Pomen proizvodne funkcije urbanih gozdov se 
zmanjšuje, narašča pa pomen socialnih in okoljskih 
funkcij« (OVEN et al., 1999).

Mestni gozd, ki ga obravnavamo v prispevku, je 
gozd, ki je znotraj mesta in je vsak dan dostopen 
dobršnemu delu prebivalcev mesta. V njem lahko 
poiščejo svoj mir in užitke, povezane z naravo, ki 
jih drugje v mestu primanjkuje. V takem gozdu so 
močno poudarjene socialne in okoljske funkcije, 
mnogo manj pa prihajajo do izraza proizvodne. 
Lesnoproizvodna funkcija je po navadi šele na 
tretjem mestu po poudarjenosti.

Na tak način je mestni gozd opredeljen z lokacijo, 
to je območjem mesta in funkcijami, ki so izrazito 
neproizvodnega značaja.

Pirnat (1997) ugotavlja, da so gozdovi znotraj 
avtocestnega obroča razpršeni v 63 zaplatah, večjih 
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od 5 arov, in zavzemajo slabih 20 % površine. Kljub 
temu ostaja neugoden razpored zaplat. Edini dve 
večji zaplati sta Golovec z dobrimi 660 ha in Rožnik 
s 336 ha, ki skupaj  zavzemata skoraj 92 % površine 
gozdov. Preostale zaplate gozda so razpršene naokrog 
in  zavzemajo komaj 8 % površine gozdov.

Poleg prostorskega razporeda je pomembna 
tudi medsebojna oddaljenost med posameznimi 
zaplatami gozdov. Seveda medsebojna oddaljenost 
med gozdnimi zaplatami ni primarno pomembna 
za rekreacijo, pač pa posredno za zagotavljanje 
pestrostne vloge gozda. Pirnat (1997) tako opozarja, 
da so poleg Rožnika s 336 ha v razdaljah, manjših od 
350 m, še številne manjše zaplate gozdov v skupni 
površini 56 ha, ki jih pri obravnavanju Rožnika ne 
smemo zanemariti, saj  pomenijo ugodne danosti 
za razvoj rekreacije v omenjenem prostoru.

Pirnat tudi opozarja, da večje zaplate, kot so 
Golovec, Grad, Rožnik in gozdovi med Rožnikom ter 
avtocesto, nakazujejo določeno koridorsko možnost 
v smeri SZ–JV in so tako povezava med dvema 
pokrajinskima podenotama, to je Polhograjskim 
hribovjem in hribovjem med Ljubljansko in Litijsko 
kotlino. Žal pa ne najdemo ustrezne povezave proti 
smeri JZ in še posebno proti smeri SV. Ta razmislek je 
še toliko pomembnejši, ker je v urbanem gozdarstvu 
treba upoštevati tudi krajinsko ekološka načela in 
povezovenje s primestnim prostorom (PaULEIT 
et al., 2005).

1.2 Gozd s posebnim namenom
Merilo, da Rožnik lahko obravnavamo kot gozd 
s posebnim namenom, je poudarjenost njegovih 
funkcij. V Zakonu o gozdovih (1993, 2002) je v 44. 
členu opredeljeno, da se gozdove, v katerih je izjemno 
poudarjena raziskovalna funkcija, higiensko-zdra-
vstvena funkcija ali funkcija naravne in kulturne 
dediščine, razglasi za gozd s posebnim namenom 
(prvi odstavek). V gradivu Ljubljanski mestni 
gozd – pobuda za razglasitev ljubljanskih mestnih 
gozdov za gozd s posebnim namenom (TaVČaR/
VIDMaR, 1997) je razloženo, da imajo ljubljanski 
urbani gozdovi, kamor spada tudi območje Rožnik,  
zelo poudarjeno higiensko-zdravstveno funkcijo, 
t. j. po definiciji funkcijo varovanja bivalnih in 
turističnih naselij  ter rekreacijskih površin pred 
škodljivimi vplivi emisij, predvsem hrupa, prahu, 
plinov, žarčenja, nezaželenih učinkov industrije itn., 
poudarjena (ne izjemno) pa je tudi funkcija varovanja 
naravne in kulturne dediščine. V drugem odstavku 
istega člena pa je opredeljeno, da se gozdove, v 

katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, 
turistična, poučna, obrambna ali estetska funkcija, 
lahko razglasi za gozd s posebnim namenom. Razen 
obrambne in delno turistične funkcije se na območju 
ljubljanskega urbanega gozda intenzivno prepletajo  
zelo poudarjene vse druge zajete funkcije.

2 METODE
2.1 Anketa
Z anketo smo želeli preveriti mnenje ljudi, ki se 
rekreirajo v tem gozdu.

Želena ciljna populacija (VEHOVaR, 2001) 
so bili ljudje, ki so večino časa v Ljubljani (stalno 
živeči, dnevni migranti, študenti ipd.) ali njeni 
neposredni okolici in kot taki tudi potencialni 
uporabniki obravnavanega območja za (predvsem) 
dnevno rekreacijo.

Namesto ciljne populacije smo proučevali t. i. 
anketirano populacijo (VEHOVaR, 2001), torej 
ljudi, ki so bili v času izvajanja ankete v obravna-
vanem gozdu.

V vzorec bi bil teoretično lahko vključen vsak 
(angl. cenzus), ki je bil v času izvajanja ankete v 
obravnavanem gozdu (VEHOVaR, 2001), dejan-
sko pa vsak, ki je v določenem trenutku prišel 
blizu sistematično postavljenih izvajalcev ankete. 
Teoretično je imela oseba, ki se je rekreirala po 
brezpotju, manjše možnosti vključitve v vzorec, 
saj so bili izvajalci ankete  postavljeni na določenih 
točkah – na križiščih utrjenih poti. Ista oseba je bila 
anketirana le enkrat.

Opravljeno je bilo torej priložnostno vzorčenje 
(VEHOVaR, 2001)  na podlagi ekspertne izbire 
anketirnih položajev, ki je način neverjetnostnega 
vzorčenja (VEHOVaR, 2001). Neverjetnostno 
vzorčenje je v praksi pogosto, saj je mnogo cenejše 
in izvedbeno hitrejše, ocene pa se nemalokrat ne 
razlikujejo od ocen iz verjetnostnih vzorcev. Za 
neverjetnostne vzorce ne velja teorija statističnega 
sklepanja, torej pri teh vzorcih ne moremo izraču-
nati intervalov zaupanja niti ne moremo preverjati 
domnev. Zato je ocenjevanje kakovosti neverjetno-
stnih vzorcev subjektivne narave, saj porazdelitev 
vzorčnih ocen ne temelji na statističnih zakonitostih 
(VEHOVaR, 2001).

Tak način vzorčenja je za obseg in namen raz-
iskave zagotovil potrebne informacije, saj že sam 
obisk ljudi kaže na potrebo po rekreacijski vlogi tega 
gozda in je praktično neodvisen od načina vzorčenja 
in vsebine ankete. Zato je bil v anketi poudarek 
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na pridobitvi kakovostnih informacij glede stanja 
in potreb rekreacijske vloge z vidika neposrednih 
uporabnikov.

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk. V tem 
gozdu poteka pretežno dnevni tip rekreacije, za 
katerega je značilen čim krajši dostop do objekta 
rekreacije, v njem čim bolje izkoristiti čas  in se 
zopet v najkrajšem mogočem času vrniti domov, 
nazaj v službo, na fakulteto ipd. Predvidevali smo 
tudi, da veliko ljudi pri anketi ne bo želelo sodelo-
vati, predvsem zaradi omejenega časa, ki ga imajo 
na  voljo za rekreacijo.

anketa je bila sestavljena tako, da anketiranje ni 
bilo daljše od petih minut, odvisno od pripravljenosti 
anketiranca za sodelovanje.

Za čas izvajanja ankete smo izbrali dva lepa 
(suha in ne hladna) jesenska dneva in tri termine: 
prvega sredi tedna (18. okt. 2005) med 15. in 17. 
uro, drugega in tretjega v vikendu (22. okt. 2005) 
dopoldne med 10. in 12. uro ter med 15. in 17. uro. 
Namen tako izbranih terminov je bil zajeti rekreativce 
različnih tipov, na primer tiste po službi čez teden 
in družinsko rekreacijo med vikendom. V terminu 
med tednom nismo mogli anketirati obiskovalcev, 
ki pozneje končajo službene obveznosti. Iz ankete 
so bili izločeni tudi obiskovalci, ki v obravnavani 
gozd prihajajo po temi.

anketarji so bili razvrščeni na petih stojiščih. Na 
tak način smo  zajeli vse glavne dostope v obravna-
vano območje. Pred anketiranjem so bili anketarji 
seznanjeni z vprašalnikom, izvedli pa smo tudi nekaj 
simulacij morebitnih situacij na terenu.

2.2 Snemanje poti
Za pomen gozda za rekreacijsko funkcijo je ilu-
strativen podatek mreža poti, ki so jo ljudje shodili 
z leti.

Za prikaz mreže poti na karti smo se uporabili 
metodo snemanja z napravo GPS (Global Positioning 
System) Garmin GPS60. Prehodili smo vse steze, poti 
in ceste, ki so bile na začetnih dveh metrih široke vsaj 
pol metra. To omejitev smo izbrali zaradi deklarirane 
natančnosti naprave, ki je 10 m (op. a.: praktično na 
tem območju med 4 m in 24 m). Ožjih poti je namreč 
toliko, da mreža ne bi prišla do izraza.

2.3 Vstopi v gozd
Vstope v gozd smo popisali z namenom, da bi ugotovili 
njihovo število, lokacije, stanje (urejenost, erozija, tip 
zemljine oziroma utrditve), naklone in možnosti parki-
ranja v neposredni bližini. Na fakulteti smo s pomočjo 

Interaktivnega naravovarstvenega atlasa lokacijam 
vstopov dodali Gauss-Kruegerjeve koordinate.

Naklone smo merili s padomerom, in sicer pov-
prečen naklon na prvih 25 do 50 metrih, odvisno 
od tipa vhoda. Nekateri neuradni vhodi v gozd se 
začnejo na brežini ceste in so na samem začetku 
izredno strmi, pozneje pa lahko popolnoma polo-
žni. Tak tip vhoda ni primeren za obiskovalce, ki se 
oteženo gibljejo.

3 REZULTATI
3.1 Rezultati ankete
V celoten vzorec (oba dneva skupaj) je bilo vključenih 
417 ljudi, od tega 43 % moških in 57 % žensk. Za 
neveljavne ankete smo šteli vse,  v katerih je manj-
kal vsaj en odgovor na prvih pet vprašanj. Takšnih 
anket je bilo šest.

Največ anketiranih je bilo starih od 25 do 60 
let – 25 %. Sledili so obiskovalci, stari več kot 60 
let s 23 %, 16 do 25 let z 20 % in 2 % mlajših od 16 
let. Velik delež anketiranih med 25. in 60. letom 
pripisujemo širšemu starostnemu razredu.

70 % obiskovalcev je do gozda prišlo peš, 23 % z 
osebnim avtomobilom in 4 % s kolesom.

Velika večina, 76 %, jih je bilo iz Šiške (Koseze, 
Dravlje, Šentvid, Spodnja in Zgornja Šiška), 11 % iz 
Bežigrada, 6 % z Viča, 3 % iz Centra, zunaj Ljubljane 
pa 3 %. Z Rudnika ni bilo nobenega obiskovalca.

Največ obiskovalcev prihaja peš, in sicer iz 
neposredne bližine Šiške. Sledijo obiskovalci iz 
Bežigrada, ki ji je ta gozdni kompleks med najbliž-
jimi. Predvidevamo, da z Rudnika ni bilo nobenega 
anketiranega obiskovalca, ker imajo bližje Golovec. 
Podobno velja za Moste.

Na sprehod je prišlo 60 % obiskovalcev, 11 % na 
tek, 9 % na trim stezo, psa je sprehajalo 8 % anketi-
ranih, 3 % pa jih je prišlo kolesarit, nabirat gozdne 
sadeže in zaradi gostinske ponudbe. Opazili smo tudi 
dijake, ki so imeli na trim stezi uro telovadbe.

Pri tem vprašanju je anketiranec lahko 
obkrožil več odgovorov, zato se deleži na grafu  
(slika 1) nanašajo na skupno število odgovorov na 
to vprašanje.

V gozdu se 63 % anketiranih navadno zadržuje 
eno do tri ure, ena tretjina pa manj kot uro.

Obravnavano območje vsak dan obišče 25 % 
anketiranih, 19 % dvakrat na teden, trikrat na teden 
16 %, enkrat na teden 10 %, enkrat na mesec 7 % in 
1 % enkrat na leto (slika 2).

Tretjina anketiranih ima cilj rekreacijske dejavno-
sti znotraj meja obravnavanega gozda. To pomeni, da 
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se ves čas obiska v gozdu zadržujejo znotraj območja, 
obravnavanega v tej raziskavi. Zunaj obravnavanega 
gozda pa so imeli cilj anketirani, ki smo jih sicer 
anketirali znotraj obravnavanega gozda, a so bili 
namenjeni na Rožnik, v Tivoli ipd.

Glede tega, kaj ljudi moti, ne izstopa nobena 
postavka. Tako 14 % anketiranih motijo smeti 
oziroma neizpraznjeni koši, 10 % ni zadovoljnih 
z vzdrževanjem obstoječe infrastrukture, 8 % jih 
motijo motoristi/kolesarji, 8 % motijo psi (če so 
spuščeni) in lastniki, ki za svojimi psi ne pobirajo 
iztrebkov. avtomobili (parkirani oziroma vozeči) 
motijo 7 % anketiranih, prav tako 7 % anketiranih 
moti »neurejen« gozd. 13 % anketiranih je zado-
voljnih z obstoječim stanjem.

Največja pestrost informacij je bila pridobljena z 
zadnjimi vprašanji, ko smo ljudi prosili za njihovo 
mnenje, kaj pričakujejo od gozda, v katerem se tako 
ali drugače rekreirajo, in če imajo kakšne predloge 

oziroma želje. Obkrožili so lahko več odgovorov 
oziroma našteli več dejavnikov.

analiza devetega vprašanja pokaže nekaj naspro-
tujočih mnenj, na primer »premalo sekajo« in »nič 
ne bi smeli sekati« ali »veliko bi bilo treba storiti« 
in »ničesar ne smejo spremeniti«.

Mnenja, ki so bila  izrečena vsaj enkrat:
– prepoved sečnje,
– prepoved gradnje,
– vse skupaj je premajhno,
– več aktivnosti,
– dostopna karta s potmi 1 : 5.000,
– civilni nadzor,
– informativne table v angleščini,
– prenovitev trim steze,
– posipavanje poti pozimi,
– vse prepustiti naravi,
– idr.

Slika 1: Delež obiskovalcev 
glede na obliko rekreacije
Picture 1: Type of recreation

Slika 2: Delež obiskovalcev glede 
na pogostost rekreiranja
Picture 2: Frequency of 
recreation
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anketirani so omenili tudi letni čas oziroma vreme 
kot omejujoča dejavnika za rekreacijo. Celotna anketa 
tako predstavlja pogled na rekreacijo predvsem v 
suhem in toplem vremenu.

Med anketiranjem smo zabeležili 296 tekačev. 
To je omejena informacija, ker so bili anketarji 
osredotočeni na anketiranca in so med tem težko 
šteli tekače. Ti niso bili individualno registrirani in 
smo lahko zato enega tekača šteli večkrat oziroma 
ga je štelo več anketarjev. Sicer pa smo že z opazo-
vanjem ugotovili, da je tek za sprehajanjem druga 
najpogostejša aktivnost v tem gozdu.

3.2 Rezultati snemanja poti
Slika 3 prikazuje rezultat snemanja. Labirint poti, ki 
so bile grajene oziroma so jih ljudje sčasoma shodili 
sami, kaže visoko intenzivnost obiska. Krak spodaj 
levo je del trim steze na Malem Rakovniku.

Končni podatek skupne dolžine stez, poti in 
cest v obravnavanem območju, razen dela trim 
steze na Malem Rakovniku, je približno 13.250 
m, od tega je grajenih (cest in načrtno izdelanih 

poti) približno 3.500 m, kar pomeni približno 
330 m/ha.

Metoda ne da tako natančnih podatkov, kot bi jih 
snemanje s teodoliti ali busolnim poligonom, a je za 
prikaz, kakršnega smo želeli, dovolj informativna.

3.3 Rezultati popisa vstopov v gozd
V obravnavani gozd je šest glavnih vstopov in več 
manjših, ki so jih ljudje sami načeli in shodili. Glavni 
vstopi so označeni s številkami od 1 do 6 na sliki 4, 
ki prikazuje tudi obravnavano območje.

Zahodni vstopi (1, 2 in 3) so položni, z naklonom 
manj kot 5 stopinj. Na dveh lahko vstopimo z vozi-
lom in ju obiskovalci najbolj uporabljajo. Ob večji 
intenzivnosti obiska vozniki parkirajo svoja vozila 
ob cestah, na travniku, med drevesi ipd. Dovoz na 
Matjanovo pot se konča po 15 m s količki.

Severna vhoda s ceste Pod hribom (4 in 5) se precej 
razlikujeta. Vzhodnejši (številka 5, pri vulkanizerju) 
je zelo strm (prvih 20 m je pod naklonom skoraj 
30 stopinj) in  zelo erodiran. Delež izpostavljenih 
korenin je velik. Zahodnejši (številka 4, pri začetku 

Slika 3: Mreža poti obravnavanega območja, prikazana s programom Google EarthMap
Picture 3: Pathways mapping using Google EarthMap
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Matjanove poti) je položnejši (naklon ne doseže 10 
stopinj), brez večjih posledic erozije in delno osvetljen 
z javno razsvetljavo. Vozniki navadno parkirajo pri 
vodnih izvirih, ki so trije, pri vsakem pa je prostora 
za nekaj vozil – skupno do 20 osebnih vozil.

Najbolj vzhodni vhod se začne po asfaltirani 
ulici med hišami, se nadaljuje po kamniti kanaleti 
naklona do 15 stopinj in je erozijsko načet. Vozniki 
navadno parkirajo nasproti vhoda na parkirišču pri 
blokih Na jami.

4 RAZPRAVA
Rekreacijska vloga kot ena izmed socialnih vlog gozda 
ima svoje zakonitosti. Tako po Gunnu (1986) predsta-
vlja »dejavnost v prostem času, pridobivanje veščin, 
boljšega fizičnega, duševnega in emocionalnega 
zdravja, dejavnost, ki obogati človekovo življenje«. 
Rekreacija v gozdu je torej taka dejavnost, ki ji je gozd 
lahko okvir, vsebina  ali oboje (aNKO, 1995).

Obravnavano območje (45,15 ha) je del gozdnega 
kompleksa Rožnik, ta pa je pomemben del urbanega 
gozda Ljubljane. Po podatkih gozdnogospodarskega 
načrta za GGE Rast (1997–2006) površina Rožnika 
obsega  štirinajst  oddelkov s skupno površino 

334,61 ha.  Zdajšnja GGE Ljubljana je sestavljena 
iz  nekdanjih GGE Glince - Črnuče, GGE Rast in 
delov GGE Šentvid, GGE Nadgorica - Senožeti in 
GGE Zeleni pas (Gozdnogospodarski načrt GGE 
Ljubljana (2005–2014).

Zajemno območje, od koder ljudje prihajajo v 
obravnavani gozd, predstavljajo predvsem občine Šiška, 
Center in Vič. Po anketi sodeč je veliko obiskovalcev 
iz Občine Bežigrad, iz preostalih pa je bil glede na 
anketo obisk manjši. Predvidevamo, da je razlog bližina 
drugih gozdov, kot sta Golovec in Grajski grič.

Ceste so vzdrževane, problematičen pa je lahko 
učinek mreže prosto shojenih stez na zbitost tal, 
erozijo in poškodbe podrastja in korenin. Glavnina 
330 m/ha cest, poti in steza  so najožje stezice, ki 
na pretežnem delu svoje dolžine niso širše od 35 
cm. Večina ljudi uporablja urejene široke poti, 
zato menimo, da dodatni ukrepi za usmerjanje 
obiskovalcev ne bi imeli učinka, sorazmernega 
vloženemu delu.

Neposredno ob gozdu ni postajališč mestnega 
potniškega prometa, še najbližji sta postajališči 
avtobusov številka 5 in 7 v Šiški, ki sta oddaljeni pri-
bližno pet minut hoje do najbližjega vstopa. Urejenih 
parkirišč, namenjenih obiskovalcem obravnavanega 

Slika 4: Glavni vstopi v obravnavani gozd (šrafura)
Picture 4: Main entrances into the case study forest area (hatching)

Verlič, A., Pirnat, J.: Rekreacijska vloga dela gozdov Mestne občine Ljubljana



GozdV 68 (2010) 5-6 337

območja, ni,  zato tisti, ki se do gozda pripeljejo z 
osebnimi avtomobili, parkirajo ob cesti, ki  vodi ob 
gozdu oziroma v gozd. Najbližje uradno parkirišče 
je v Tivoliju. Večina obiskovalcev pride do gozda 
peš. Makadamske ceste, ki vodijo skozi obravna-
van gozd, so dobro vzdrževane. Najslabša je tista, 
ki povezuje Večno pot s skakalnicami, saj jo poleg 
skakalcev uporablja največ voznikov, ki ob njej par-
kirajo ali pa se po njej pripeljejo do rekreacijskega 
centra Mostec.

Po anketi sodeč je za obiskovalce najpomemb-
nejša zadostna količina košev za smeti, ki jih je treba 
redno prazniti, ter dovolj klopi. Slednje so v slabem 
stanju, nekatere so prevrnjene in zrinjene globlje v 
gozd ali jarek.

Trim steza  je pomembna infrastrukturna prvina 
obravnavanega območja. Uporabljajo jo tekači, 
sprehajalci, šole za ure telovadbe in športniki za 
popestritev kondicijskega treninga. Same naprave so 
občasno vzdrževane in zaenkrat – kljub obrabi – še 
varne. Kar nekaj anketiranih obiskovalcev je izrazilo 
željo, da bi dodali nove naprave oziroma vaje.

Čeprav se nekaj obiskovalcev ni strinjalo z ori-
entacijskimi tablami, menimo, da so potrebne, je 
pa njihovo vzdrževanje težavno predvsem zaradi 
vandalizma. Kot možnost predlagamo informacij-
sko infrastrukturo brez tabel. Obiskovalci bi imeli 
možnost na različnih mestih, kot so Zavod za 
gozdove Slovenije, Turističnoinformacijski center, 
internet ipd., dobiti zloženke, na katerih bi bila karta 
rekreacijskega območja z oznakami (številkami, 
simboli) in opisom v legendi, kaj oznaka pomeni. 
Enaka oznaka bi bila, na primer, označena z barvnim 
simbolom na drevesu in ljudje bi se s tem pripo-
močkom lahko orientirali, izobrazili ali pa morda 
zgolj zabavali. Edina pomanjkljivost metode je, da 
se morajo obiskovalci, ki oznake želijo oziroma jih 
potrebujejo, prvič bolj pripraviti na obisk.

Glede na vplivni radij ta gozd kot tipičnega 
uvrščamo v kategorijo gozdov, primernih za vsako-
dnevno rekreacijo, kar potrjuje tudi anketa. Jacksman 
(1971, cit. po aNKO, 1995), npr., uvršča med goz-
dove, primerne za dnevno rekreacijo (kratek skok 
v gozd), gozdne površine v oddaljenosti 30 minut 
od roba naselja. Po arnbergerju (2006) je enokilo-
metrska razdalja oziroma 15 minut hoje potencialni 
prostor za dnevno rekreacijo. V tem  pomenu je 
Rožnik osrednji prostor, kjer se prebivalci osrednjega 
dela Ljubljane lahko srečujejo z naravo.

Dostopi v gozd se razlikujejo. Predvsem je treba 
urediti parkirišča, saj kljub  majhnemu odstotku 
prihoda z avtomobilom absolutno število parkiranih 

avtomobilov presega  zmogljivosti parkirišč, ki so 
le na dveh glavnih vhodih z Večne poti, s skupno  
zmogljivostjo dvajset avtomobilov. Naslednji pro-
blem, ki bi ga bilo treba rešiti, je erozija na poteh 
bolj strmih dostopov. V trenutnem stanju se ne 
razlikujejo od »divjih« vhodov v gozd. Morali bi 
urediti predvsem glavni dostop številka 5. Preostali 
dostopi glede erozije niso problematični.

Mestna občina Ljubljana še nima pravno veljavno 
urejenega statusa svojih gozdov (v obliki razgla-
šenih gozdov s posebnim namenom), čeprav so 
le-ti pomembna sestavina harmonično zraščenega 
urbanega okolja v estetskem pa tudi funkcionalnem 
pomenu (ZaDRaVEC, 2004).

Takšno mnogonamenskost in trajnost je treba 
znati živeti z gozdom ne le v odročnih, skritih krajih, 
ampak na najzahtevnejšem in izpostavljenem odru 
– mestnem okolju (aNKO, 1995).

Leta 1997 je mesto Celje dobilo Odlok o razglasitvi 
gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje, 
v katerem so opredeljeni: območje razglasitve, način 
in omejitve pri gospodarjenju ter nadomestila, ki 
izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja.

V 3. členu je opredeljen način gospodarjenja, 
ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije, ampak 
je prilagojen izjemno poudarjenim ekološkim in 
socialnim funkcijam: intenzivno in malopovršinsko 
ukrepanje, količina poseka, ki je prilagojena funkci-
jam, višja starost gozdnih sestojev in daljše obdobje 
pomlajevanja starih gozdov, pogostejši ukrepi varstva 
in gojenja gozdov, rastiščnim razmeram in malopo-
vršinskemu gospodarjenju prilagojen način spravila, 
ureditev in vzdrževanje rekreacijske infrastrukture, 
zaščita posameznih delov gozdov pred škodljivimi 
vplivi prevelikega obiska in ukrepi za urejanje pro-
meta ter parkiranja na omenjenem območju. Način 
prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v načrtih, 
ki jih izdeluje Zavod za gozdove Slovenije.

Z vidika varstvenih režimov in omejitev je pre-
povedano spreminjati namembnost teh gozdov ter 
vsako dejanje, ki bi zmanjšalo ekološko stabilnost in 
trajnost gozda, prepovedana je vožnja za ves promet 
s kolesi in vozili na motorni pogon  zunaj javnih 
prometnih površin, odlaganje smeti in odpadkov, 
kurjenje (razen na posebej določenih prostorih), 
steljarjenje itn. Hostnik v svojem članku pojasni, 
da v odloku manjka del o kaznih, »ker so le-te že 
predpisane v zakonih, na katerih temelji odlok« 
(HOSTNIK, 1997, cit. po STUPaN, 2003).

Celjski odlok je prvi, ki predvideva nadomestila 
zaradi omejitev pri gospodarjenju, ki jih izplačuje 
razglasitelj, t. j. lokalna skupnost. Omejitev uživanja 
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se kaže v omejenem dovoljenem poseku, posebnih 
pogojih pridobivanja lesa ter v opremljanju gozdov z 
rekreacijsko infrastrukturo. Posebnost odloka je tudi 
v odkupu gozdov,  če to želi lastnik gozda, pri čemer 
ima predkupno pravico Mestna občina Celje. Zavod 
za gozdove, Območna enota Celje, kot posrednik med 
lokalno skupnostjo in lastniki vsako leto pripravi 
mnenje o iprednosti nakupa, pri čemer sledi cilju 
odkupa gozdov v čim bolj zgoščeni površini.

Mestna občina Celje torej že od leta 1997 uresni-
čuje strategijo dolgoročnega odkupa svojih gozdov iz 
svojega proračuna, in to zato, ker ima vizijo o njihovi 
pomembnosti. Občina Celje je od leta 1997 odkupila 
41 ha zasebnih gozdov in s financiranjem nadstan-
dardnih ukrepov omogočila negovalne in sanitarne 
poseke, gojitvena dela in tudi umestitev določene 
rekreacijske infrastrukture (STUPaN, 2003).

5 POVZETEK
Pri delu smo uporabili več metod. anketo, s katero 
smo od obiskovalcev pridobili mnenje o stanju 
rekreacijske vloge tega gozda, z metodo sledenja 
poti z GPS-napravo smo prikazali mrežo vseh poti, 
ki so na svojih začetnih 2 m široke vsaj pol metra, 
ter analizirali vstope v gozd glede naklona, tipa 
zemljine, erozijske poškodovanosti in možnosti 
parkiranja.

V celoten vzorec ankete je bilo vključenih 417 
ljudi, od tega 43 % moških in 57 % žensk. Na spre-
hod je prišlo 60 % obiskovalcev, 11 % na tek, 9 % 
na trim (stezo), psa je sprehajalo 8 % anketiranih, 3 
% jih je prišlo kolesarit, 3 % nabirat gozdne sadeže 
(plodove) in zaradi gostinske ponudbe. Od tega jih 
kar 25 % obravnavano območje obišče vsak dan, 19 
% dvakrat na teden, trikrat na teden 16 %, enkrat na 
teden 10 %, enkrat na mesec 7 %, le 1 % pa enkrat 
na leto. Glede tega, kaj ljudi moti, ne izstopa nobena 
postavka. Tako 14 % obiskovalcev motijo smeti 
oziroma neizpraznjeni koši, 10 % jih ni zadovoljnih 
z vzdrževanjem obstoječe infrastrukture, 8 % jih 
motijo motoristi/kolesarji ter psi (če so spuščeni in 
pa lastniki, ki za svojimi psi ne pobirajo iztrebkov). 
avtomobili (parkirani oziroma vozeči) motijo 7 % 
obiskovalcev. Prav tako 7 % moti neurejen gozd. 13 % 
anketiranih je zadovoljnih z obstoječim stanjem.

Za pomen gozda za rekreacijsko funkcijo je 
ilustrativen podatek mreža poti, ki so jo z leti ljudje 
shodili sami. Končni podatek skupne dolžine stez, 
poti in cest v obravnavanem območju je približno 
13.250 m, od tega je grajenih (cest in načrtno izde-
lanih poti) približno 3.500 m. To pomeni gostoto 

poti približno 330 m/ha!
Zahodni vhodi v gozd so najbolj položni, na dva 

se lahko  celo pripeljemo z vozilom, in jih obisko-
valci tudi najbolj uporabljajo. Ob večji intenzivnosti 
obiska vozniki parkirajo svoja vozila poleg na nekaj 
improviziranih mestih za parkiranje  še  ob cestah, 
na travniku, med drevesi, ipd. Severna vhoda s 
ceste Pod hribom se precej razlikujeta. Vzhodnejši 
(pri vulkanizerju) je zelo strm (prvih 20 m je pod 
naklonom skoraj 30 stopinj) in  zelo erodiran. Zaho-
dnejši (pri začetku Matjanove poti) pa je položnejši, 
brez večjih posledic erodiranja in delno osvetljen. 
Navadno vozniki parkirajo pri vodnih izvirih, ki so 
trije, pri vsakem pa je prostora za nekaj vozil. Najbolj 
vzhodni se začne po asfaltirani ulici med hišami, 
je precej strm ter erozijsko načet. Neposrednega 
parkirišča ni.

Urediti je treba pravni status obravnavanega 
gozda kot gozda s posebnim namenom v Mestni 
občini Ljubljana. To bi omogočilo učinkovitejše 
upravljanje in razbremenilo bremena lastništva tiste 
lastnike gozdov, ki v svojih gozdovih ne morejo več  
primerno skrbeti za svojo lastnino. Oktobra 2003 je 
Mestna občina Ljubljana začasno ustavila postopek 
sprejema odloka, saj naj bi ne imela dovolj sredstev 
za njegovo uresničevanje (TaVČaR, 2004). Nov 
predlog Odloka bo obravnavan maja 2010 (JaN-
KOVIČ, 2010).
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Neobičajen pojav odmiranja jesenov se je začel v 
vzhodni Poljski v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
(KOWaLSKI, 2006). Bolezen se je hitro razširila na 
območju Evrope in, kot je znano, so simptomi jeseno-
vega ožiga zabeleženi že v vseh gozdnogospodarskih 
območjih v Sloveniji (OGRIS, 2009). Kot povzroči-
teljica jesenovega ožiga je bila ugotovljena nova vrsta 
glive – Chalara fraxinea T. Kowalski (KOWaLSKI, 
2006). Kowalski in Holdenrieder (2009) sta odkrila 
povezavo med nespolno (anamorf) C. fraxinea in 
spolno obliko (teleomorf) Hymenoscyphus albidus 
(Roberge ex Desm.) W. Phillips. Zanimivo je, da je 
teleomorf glive v Evropi znan že od leta 1851, kar 
še dodatno oteži razumevanje nenadnega fenomena 
poškodovanosti jesenov. Gliva H. albidus je endofit 
jesenovih listov, ki svoj življenjski krog sklene kot 

GDK: 411.16:176.1 Fraxinus sp.(497.4)(045)=163.6
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razkrojevalka opada, kjer tvori drobna belkasta tro-
sišča (apotecije) na listnih pecljih (QUELOZ et al., 
2010). Vendar najdba vrste H. albidus ni omejena le 
na jesen, saj je iz leta 1887 znana zabeležba najdišča 
varietete omenjene glive H. albidus var. aesculi W. 
Phillips na pecljih listov navadnega divjega kostanja 
(PHILLIPS, 1887).

Tradicionalne metode odkrivanja in prepozna-
vanja gliv vključujejo opazovanje simptomov okužb 
na proučevanem materialu, izolacijo gliv v čiste 
kulture na hranilnih gojiščih ter makro- in mikro-
skopski pregled micelija in razmnoževalnih struktur. 

aktualno
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Molekularne metode so hitrejše, zanje ni potrebno 
obsežno morfološko znanje in lahko premostijo 
pomanjkljivosti gojitvenih tehnik. Kljub priljublje-
nosti molekularnih tehnik pa je vrsta pomanjkljivosti 
pri izvedbi in analizi pridobljenih podatkov, zato sta 
nujna kritično vrednotenje rezultatov ter povezava 
s klasičnimi metodami. 

Molekularne metode uporabljamo za proučevanje 
nukleinskih kislin. Metode so raznolike; večinoma 
temeljijo, posredno ali neposredno, na tehnologiji 
PCR (verižna reakcija s polimerazo). V reakciji PCR 
s termostabilno polimerazo pomnožimo specifičen 
odsek v genomu organizma, ki ga definiramo z dvema 
začetnima oligonukleotidoma (kratka fragmenta 
DNa, ki nalegata na matrično DNa). Nekatere 
regije v genomu odražajo evolucijo organizma 
in jih lahko uporabimo za identifikacijo vrst in 
izračun sorodnosti med različnimi taksonomskimi 
skupinami. V zadnjih letih je aktualna pobuda za 
določitev regije DNa, ki bi predstavljala »črtno 
kodo« za posamezno vrsto (The DNa Barcode of Life 
Initiative). Leta 2007 je bila kot najprimernejša regija 
za kraljestvo gliv izbrana regija rDNa (ribosomska 
DNa), ki je sestavljena iz nekodirajočih in iz evo-
lucijsko stabilnejših kodirajočih regij (ROSSMaN/
PaLM-HERNaNDEZ, 2008). Omenjena zaporedja 
vsebujejo informacije za razlikovanje med vrstami, 
medtem ko za ugotavljanje geografske razpršenosti 
oziroma strukture populacije primerjava na nivoju 
posameznih odsekov največkrat ni primerna. Za tak 
namen uporabljamo druge molekularne metode, ki 
zaobjamejo večji odsek genoma, predvsem tiste dele, 
ki so pod manjšo gensko uravnavo. 

Morfološka pogojenost nivoja vrste je omejena 
s fenotipskimi lastnostmi, ki so pri glivah pogosto 
posledica konvergentne evolucije – zaradi podobnih 
selekcijskih pritiskov se pri različnih taksonomskih 
enotah razvijejo podobni morfološki znaki. Doda-
tno pa se lahko različne vrste zaradi podobnosti 
oziroma pomanjkanja morfoloških razlik s klasično 
identifikacijo oziroma klasifikacijo ne razlikujejo 
in jih zmotno opisujemo kot isto vrsto. Take skrite 
vrste imenujemo kriptične vrste, ki so v mikologiji 
pogoste. analize genetskega materiala z različnimi 
molekularnimi metodami omogočajo vpogled v 
raznovrstnost na nivoju genoma in so orodje, s 
katerim lahko razrešimo kompleks morfološko 
identičnih vrst, ki pa so na nivoju genoma raznolike 
(BICKFORD et al., 2007). Za razvozlavanje morfo-
loško identičnega ali težko ločljivega kompleksa vrst 
uporabljamo pristop, ki ne temelji le na primerjavi 
nukleotidnih zaporedij enega odseka (npr. regije 

rDNa), pač pa so v analize vključeni tudi drugi 
odseki genoma (npr. geni za elongacijski faktor 1-α, 
kalmodulin, β-tubulin). 

V fenotipsko izoblikovanih taksonomskih skupi-
nah najdemo z molekularnimi metodami več vrst. 
Dosedanje raziskave kriptičnih vrst nakazujejo, 
da je bilo dosedanje število gliv podcenjeno za 
najmanj dvakrat. Prepoznavanje kriptičnih vrst je 
pomembno z vidika strategij za kontrolo in nadzor 
fitopatogenih gliv. Molekularne metode omogočajo 
tudi podrobnejši vpogled v filogenijo (tj. evolucijski 
odnos med taksonomskimi skupinami) in popula-
cijsko genetiko gliv, spoznavanje in razumevanje 
procesov nastanka vrst in adaptacije ter naravnejšo 
klasifikacijo gliv. Molekularne tehnike so tudi orodje 
za natančnejšo identifikacijo ter določanje povezav 
med različnimi fazami v življenjskem krogu glive 
(REDECKER, 2002).

Razumevanje genetike in genetske strukture 
fitopatogenih gliv dodatno otežuje proces hibridi-
zacije med vrstami. Po navadi imajo glive znotraj 
istega geografskega območja genetske prepreke za 
vzpostavitev medvrstne hibridizacije. Tako vzdržu-
jejo optimalno gensko kombinacijo za preživetje v 
določeni ekološki niši ter preprečujejo razširjanje 
škodljivih genetskih elementov (npr. virusov) med 
vrstami. Genetske prepreke so manjše oziroma 
šibkejše med glivami, ki so geografsko ločene. 
Tako je z vnosom glive v novo okolje verjetnejša 
hibridizacija (izmenjava genetskega materiala) z 
že prisotno populacijo. Nastali hibridi, ki se lahko 
razlikujejo v enem samem genu, tekmujejo s prisotno 
populacijo ter so nabor različnih genotipskih kom-
binacij. Preživetvena sposobnost nastalih hibridov, 
nadaljnji nastanek novih vrst in patogeno delovanje 
so odvisni od različnih dejavnikov, ki so še vedno 
slabo raziskani. Vendar mednarodna trgovina, pre-
meščanje rastlin, njihovih patogenov in endofitov, 
podnebne spremembe ter vnašanje neavtohtonih 
rastlin v nova okolja omogočajo interakcije med 
različnimi glivami, kar posledično povečuje možnost 
hibridizacije in nastanek hibridov, ki imajo lahko 
kompetenčno prednost pred prisotnimi populaci-
jami, še posebno, če je okolje oziroma rastlina pod 
stresom (BRaSIER, 2000).

Poleti leta 2009 so raziskovalci v Švici spremljali 
stanje različnih jesenovih sestojev in opazili, da so 
trosišča H. albidus v okuženih sestojih številčnejša 
v primerjavi s trosišči, ki so jih našli v sestojih z 
asimptomatskimi drevesi (ETH Zurich, 2010). S 
primerjavo nukleotidnih zaporedij treh genskih regij 
(ITS, EF1-α in Cal) so Queloz in sodelavci (2010) 
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ugotovili, da sicer morfološko identični glivni izolati 
vrste H. albidus ne predstavljajo le ene vrste gliv, 
temveč se razvrstijo v dve skupini, ki nista posledica 
hibridizacije. Gliva H. albidus je pravzaprav krip-
tična vrsta, v kateri sta bili skriti dve različni vrsti 
gliv, in sicer že opisana vrsta H. albidus ter nova 
vrsta Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. 
R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber & 
O. Holdenrieder (QUELOZ et al., 2010). V prvem 
nadaljevanju serije Kaj se dogaja z jesenom pri nas? 
je bila gliva H. albidus poimenovana s slovenskim 
imenom belkasta pecljevka (JURC, 2009). V tem 
prispevku predlagamo za vrsto Hymenoscyphus 
pseudoalbidus ime neprava pecljevka.

Queloz in sodelavci (2010) so vrsto H. albidus, 
ki nikoli ni bila zabeležena kot patogena gliva, našli 
v zdravih in zelo redko tudi v okuženih jesenovih 

sestojih. Medtem pa so bili vsi izolati, pridobljeni 
iz nekroz, ter večina trosišč iz jesenovih sestojev 
s simptomi jesenovega ožiga na podlagi analiz 
genetskega materiala identificirani kot nova vrsta 
H. pseudoalbidus, ki je v primerjavi s svojo sestrsko 
vrsto agresivnejša in okužuje tudi les. 

V Sloveniji smo do leta 2010 izolirali več kot 
sto različnih izolatov glive C. fraxinea. Nekateri 
so shranjeni v zbirki trajnih kultur Oddelka za 
varstvo gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije. 
Sedem izolatov, ki so predstavljali različne lokacije 
in časovna obdobja izolacij, smo vključili v analize 
genetskega materiala, ki smo jih izvedli v sodelovanju 
z Univerzo v Padovi, Italija. Nukleotidna zaporedja 
regij ITS-rDNa in EF1-α izbranih izolatov so bila 
identična nukleotidnim zaporedjem H. pseudoal-
bidus. V prejšnjih nadaljevanjih serije prispevkov 

Slika 1: anamorf Chalara fraxinea (a–c) in teleomorf Hymenoscyphus pseudoalbidus (d–f): a) podgobje v čisti kulturi, 
b) fialida, v kateri se oblikujejo konidiji, c) konidiji, d) dva apotecija, kjer nastajajo aski, e) ask z askosporami, f) 
askospore (foto in opis: dr. Nikica Ogris, 2010).
Figure 1: Anamorph Chalara fraxinea (a–c) and teleomorph Hymenoscyphus pseudoalbidus (d–f): a) mycelium in 
pure culture, b) phialide where conidia are formed, c) conidia, d) two apothecia where asci are formed, e) ascus with 
ascospores, f) ascospores (photo and text by Nikica Ogris, PhD, 2010).
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o jesenovem ožigu (JURC, 2009, OGRIS, 2009, 
HaUPTMaN et al., 2010) so poročali o glivi H. 
albidus kot o teleomorfu glive Chalara fraxinea. 
Glede na najnovejše ugotovitve pa je pravilna 
povezava med anamorfno obliko C. fraxinea in 
teleomorfom H. pseudoalbidus. Če je ime anamorfa 
glive H. pseudoalbidus sedaj priznano kot Chalara 
fraxinea, potem lahko pričakujemo, da bodo še 
anamorf glive H. albidus opisali z novim imenom. 
Jasno je namreč, da se morata tudi anamorfa obeh 
vrst razlikovati po genetskih značilnostih. 

V Švici so bili simptomi jesenovega ožiga prvič 
zabeleženi leta 2007 (ENGESSER et al., 2009). Prese-
netljivo pa je, da sta bila dva herbarijska primerka, ki 
sta bila nabrana na območju Švice leta 1978 in 1987 
ter sta bila vključena v raziskavo variabilnosti vrstnega 
kompleksa H. albidus, ravno tako prepoznana kot 
vrsta H. pseudoalbidus (QUELOZ et al., 2010). 

Na evropskem prostoru se je epidemija jesenovega 
ožiga širila z vzhoda na zahod. Mali jesen (Fraxinus 
ornus L.), ki je v Evropi od vseh vrst jesenov najbolj 
soroden azijskim vrstam, je za okužbo najmanj 
dovzeten (KIRISITS et al., 2009). Vnos invazivne 
vrste H. pseudoalbidus oziroma njene virulentne 
oblike v evropski prostor z nekega drugega območja 
je domneva o izvoru in razvoju jesenovega ožiga, ki 
jo na podlagi izsledkov njihovih raziskav izpostavljajo 
Queloz in sodelavci (2010). 

Pa vendar … Finski raziskovalci so istočasno 
objavili rezultate raziskav genetske variabilnosti 
med 32 izolati glive C. fraxinea, ki so bili izolirani 
iz simptomatskih dreves na Finskem, v Estoniji 
in Latviji (RYTKöNEN et al., 2010). Iskanja vari-
abilnosti so se lotili z metodo določanja prstnih 
odtisov DNa, imenovano RaMS. Z metodo RaMS 
določimo in pomnožimo nukleotidno zaporedje 
dveh mikrosatelitnih regij in regije med njima kot 
en pomnožek. Glede na razlike v dolžini pomnožka 
sklepamo na variabilnost znotraj proučevane vrste 
(HaNTULa et al., 1996). Z omenjeno metodo so 
med 32 proučevanimi izolati določili 14 haplo-
tipov, kar pomeni, da je precejšnja znotrajvrstna 
raznolikost, kar pa ne potrjuje domneve o vneseni 
invazivni glivi (RYTKöNEN et al., 2010). Rezultati 
finske raziskave podpirajo nekatere že postavljene 
hipoteze, kot so: 

nastanek nove patogene in genetsko variabilne  –
populacije C. fraxinea kot posledica hibridizacije 
že prisotne nepatogene populacije z vnesenim 
novim in agresivnim sevom C. fraxinea,
nastanek agresivnega mutanta znotraj prisotne  –
populacije glive C. fraxinea nekje na območju 

vzhodne Evrope ter prenos patogenih genov v 
preostalo populacijo, 
epidemija jesenovega ožiga kot posledica okoljskih  –
sprememb (RYTKöNEN et al., 2010).
Ne glede na obsežnost raziskav jesenovega ožiga, ki 

trenutno potekajo v Evropi, je pojasnitev nenadnega 
pojava omenjene bolezni še vedno kontroverzna. 
Bolezen se zelo verjetno razširja z askosporami, ki jih 
raznaša veter. Vrste jesena, ki so dovzetne za jesenov 
ožig, se razprostirajo na velikem območju znotraj 
Evrope, kar onemogoča ustavitev bolezni s fitosani-
tarnimi ukrepi. Vsekakor pa je nujno omejiti prenos 
bolezni na doslej še neokužena območja, predvsem z 
nadzorom transporta okuženega rastlinskega mate-
riala. Dve ključni težnji raziskav in boja proti bolezni 
sta ugotoviti izvor bolezni in strukturo populacije H. 
pseudoalbidus ter zbrati in ohraniti obsežen nabor 
jesenovih semen (QUELOZ et al., 2010).
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Uvodnik
O prvih slovenskih strokovnih gozdarskih tiskih

Ko se ozremo v zgodovino, ugotovimo, da smo kar pozno dobili strokovno gozdarsko 
literaturo v domačem, slovenskem jeziku. 

Sodijo, da je najstarejši gozdarski slovenski spis napisal Ivan Nepomuk Cerar (od 
leta 1816 do 1826 je bil distriktni gozdar v Trnovem pri Ilirski Bistrici) leta 1821, in 
sicer z naslovom Od potrebe zareje drevja v premskem kotoru postojnske kresije. Žal je 
ta spis zgubljen.

Dejansko pa za prvo strokovno gozdarsko delo v slovenskem jeziku lahko štejemo 
Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771, ki je bil nato v slovensko-nemški različici 
natisnjen leta 1824. Terezijanski gozdni red je mnogo več kot strogo zakonodajno 
besedilo, je praktično navodilo, kako ravnati z gozdom. V sedeminštiridesetih 
členih lahko preberemo navodila, kakšna je obhodnja (sečna zrelost) posamezne 
drevesne vrste, kaj vse je treba storiti za pomlajevanje gozda in varovanje mladja, 
kako zagotoviti trajnost donosov, pa o steljarjenju, paši, kdaj je primeren čas za 
sekanje drevja itn. 

Veliko napotkov, kako ravnati z gozdom in lesom, so lastniki gozdov dobili v Bleiwe-
isovih Novicah (1843 do 1902), posebno še po letu 1848, ko je bila opravljena  zemljiška 
odveza in so z letom 1853 začeli odpravljati servitutne pravice in je v kmečko posest 
do osemdesetih let devetnajstega stoletja prešlo okrog dve tretjini gozdov. Medtem ko 
so v veleposestniških in državnih gozdovih prevzeli vajeti v roke šolani gozdarji, so bili 
kmečki gozdovi v veliki meri prepuščeni v nemilost novim lastnikom. Zaradi stroškov 
odplačila za zemljiško odvezo, velikih davčnih obremenitev, številnih socialnih stisk 
so kmetje zelo posegali v gozdove. Bili so številni poskusi, kako zajeziti pustošenje 
kmečkih gozdov, pomembno mesto naj bi pri tem imela vzgoja.

Tako je za večje kmečke gozdne posestnike leta 1869 (žal je delovala le do leta 1875) 
ob graščini Snežnik začela delovati nižja deželna gozdarska šola v slovenskem učnem 
jeziku. Ob tej priložnosti so v dva tisoč izvodih natisnili knjigo češkega nadlogarja 
Mavricija Scheyerja Navod kako naj posamezni kmetje in cele soseske ravnajo z gozdom. 
To je bila dejansko prva – čeprav le na skromnih 43 straneh – strokovna knjiga v 
slovenskem jeziku. Založil jo je Deželni odbor Kranjski, natisnil pa Jožef Blaznik. V 
predgovoru je avtor zapisal: Res je, da niti posamezni kmetje niti cele soseske ne morejo 
plačevati učenega logarja, ako nimajo posebno veliko gozda, res pa je tudi, da nimamo 
še knjige spisane v slovenskem jeziku, iz ktere bi se naš kmet podučiti mogel, kako mu 
je gospodariti z gozdom; - naj tedaj ta knjižica poduči slovenskega kmeta v prav lahko 
umevni besedi, kako naj oskrbuje svoj gozd, da bode prideloval iz njega dosti lesa za 
domačo potrebo.

Mnogo popolnejše je bilo delo (112 strani), ki ga je leta 1903 spisal c. kr. gozdarski 
komisar v Novem mestu Avgust Guzelj Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev 
na Kranjskem in Primorskem, izdalo in založilo pa Gozdarsko društvo za Kranjsko in 
Primorsko s pomočjo Kranjske hranilnice in c. kr. Poljedelskega ministerstva in Dežele 
Kranjske. 

Slovenci smo strokovno gozdarsko revijo Gozdarski vestnik dobili šele leta 1938 
in ko brskamo po COBISS-u, ugotovimo, da je bilo domače strokovne literature malo 
tudi še kar nekaj let po ustanovitvi Gozdarskega inštituta (1947) in univerzitetnem 
študiju gozdarstva na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino (1949). Bera se 
povečuje šele od sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UvOd
1  IntrOdUctIOn

Za prebiralni gozd je značilna kompleksna sestojna 
zgradba (Bončina, 1994; Schütz, 2001), ki je še 
vedno predmet mnogih raziskav. Prebiranje in 
razumevanje prebiralnega gozda se je spremi-
njalo, pogosto je bilo obravnavano z vrednostnim 
predznakom, zagovorniki so ga vnaprej vneto in 
včasih nekritično zagovarjali, nasprotniki so ga 
zavračali. Tudi v zgodovini slovenskega načr-
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V gozdnogospodarski enoti Ravne (GGO Kočevje) smo osnovali raziskovalni objekt Volčja preža (del oddelka 
53) za študij strukture, pomlajevanja in razvoja prebiralnih dinarskih jelovo-bukovih gozdov. Na 45 stalnih 
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vsem drevesom s prsnim premerom, večjim od 10 cm. Na 180 ploskvicah (1,5 x 1,5 m) smo proučevali pomladek. 
Na podlagi arhivskih virov smo analizirali razvoj gozdov v obdobju 1892–2005. V raziskovalnem objektu so bile 
opazne znatne spremembe debelinske in drevesne zgradbe gozdov. Delež jelke se je opazno spreminjal; do leta 1961 
se je delež jelke večal naraščal zaradi sečenj listavcev, potem pa se je zaradi slabe vitalnosti in velike gostote velikih 
rastlinojedov stalno manjšal. Struktura gozdnih sestojev je bila posamično in deloma skupinsko prebiralna, lesna 
zaloga je znašala 420 m3/ha, delež debelega drevja je bil visok (47 %), delež smreke je bil znaten (14 %). Kakovost, 
vitalnost in pomlajevanje drevesnih vrst so bili ustrezni.
Ključne besede: jelovo-bukovje, prebiranje, prebiralni gozd, razvoj gozdov, struktura

Abstract:
Šubic, J., Klopčič, M., Bončina, A.: The Structure of Single-Tree Selection Forest Stands in the Volčja preža Research 
Object on Goteniška gora Mountain. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 7-8. In Slove-
nian, abstract in English, lit. quot. 47. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The Volčja preža research object (a part of the compartment 53) was established in the Forest Management Unit Ravne 
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silver fir-European beech forests. On 45 permanent research plots (each of 500 m2), all trees with dbh ≥ 10 cm were 
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tnega gospodarjenja se je odnos do prebiranja 
spreminjal, saj so v nekaterih obdobjih skoraj vse 
gozdove prištevali med prebiralne, v drugih pa 
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prebiralnih gozdov skorajda ni bilo evidentiranih 
(Bončina in sod., 2004). Po zadnjih ocenah je 
tak gojitven sistem primeren na približno 20 % 
celotne gozdne površine v Sloveniji (Bončina, 
1994; Diaci, 2006).

Tudi zasnova prebiranja se je spreminjala; ob 
začetkih je temeljila na matematičnih predpostavkah. 
»Idealne numerične modele«, ki so praviloma dolo-
čali optimalno debelinsko strukturo gozdnih sestojev, 
so želeli uresničiti v realnih razmerah. Pozneje so 
modele dopolnjevali predvsem glede na ugotovljene 
rastne značilnosti dreves (npr. Tregubov in čokl, 
1957), analizo poseka, postopno se je vse bolj uve-
ljavljal koncept kontrolne metode pri gospodarjenju 
s prebiralnimi in  drugimi raznomernimi gozdovi. 
Analize razvoja raznomernih gozdov (npr. Gašperšič, 
1967, 1997) pa so pokazale, da domnevno prebiralni 
gozdovi pravzaprav ne izpolnjujejo nekaterih zahtev, 
saj ni bilo stalnega vraščanja in preraščanja jelk kot 
graditeljic tovrstnih gozdov. Te ugotovitve so skupaj 
z drugimi pojavi, npr. umiranjem jelke, zelo omejili 
uporabo tega gojitvenega sistema, ki pa so ga zopet 
oživili v okviru raziskovalnega projekta Prebiralni 
gozdovi v Sloveniji: razširjenost, struktura, načr-
tovanje in gospodarjenje (Bončina in sod., 2004). 
Eno od sporočil  omenjenega projekta je bilo, da 
je zaradi zahtevnosti prebiranja koristno osnovati 
mrežo raziskovalnih (referenčnih) objektov za študij 
prebiralnih gozdov – na različnih rastiščih, mogoče 
tudi pri različnih ciljih gospodarjenja, in z različno 
strukturo – spoznanja pa potem smiselno prenašati 
v podobne gozdove.

Del informacij o stanju in razvoju prebiralnih 
gozdov pridobimo na stalnih vzorčnih ploskvah, ki 
jih inventariziramo pri obnovah načrtov gozdno-
gospodarskih enot. Vendar so te ploskve majhne, 
stopnja vzorčenja je lahko prenizka, da bi zajeli 
strukturne značilnosti prebiralnih sestojev, ali pa 
na njih ne snemamo vseh sestojnih in rastiščnih 
parametrov, ki so pomembni za razumevanje 
strukture in razvoja prebiralnih gozdov. Zato smo v 
različnih predelih izbrali raziskovalne objekte (Slika 
1) (Bončina in sod., 2004; Reščič in Bončina, 2007). 
V njih smo podrobneje analizirali rastiščne razmere, 
sestojno strukturo in rastne značilnosti prebiralnih 
gozdov. Mreža teh objektov še zdaleč ne predstavlja 
zadovoljivo celotne palete raznomernih gozdov v 
Sloveniji. Zato jo je smiselno postopno dopolnjevati, 
v raziskovalno delo pa vključiti krajevne gozdarje, 

ki bodo analizirali in vzdrževali takšen raziskovalni 
objekt v svojem revirju in krajevni enoti. Namen 
raziskave je bil prikazati strukturne značilnosti 
raziskovalnega objekta za prebiralno gospodarjenje 
na območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov, ki 
ga vzdržujejo lokalni gozdarji, izsledke pa primer-
jati z izsledki iz drugih raziskovalnih objektov za 
prebiralni gozd v Sloveniji.

2  ObjeKt rAzISKAve
2  StUdy AreA

Raziskovalni objekt Voljča preža leži na južnem 
pobočju Goteniške gore (GGO Kočevje, GGE 
Ravne, severni del oddelka 53). Objekt se ime-
nuje po krajevnem imenu; v preteklosti, ko je to 
še bilo mogoče in je bilo celo dobro nagrajeno, 
je bila na tem območju postavljena visoka preža 
za lov na volkove, saj so terenske razmere omo-
gočale učinkovit lov. Zadnja leta redno naletimo 
na volčje sledi v snegu, tu in tam pa tudi na 
ostanke njihovega plena. Površina raziskovalnega 
objekta meri 18 ha, leži v pasu od 871 do  937 m 
nad morjem s prevladujočo južno in zahodno 
ekspozicijo in apnenčasto matično podlago. 
Teren je zelo razgiban in skalovit (povprečna 
skalovitost je 81 %) z nakloni od 4 º do 31 º in s 
številnimi vrtačami in grebeni. Na bližnji mete-
orološki postaji Babno Polje (756 m n. m. v.) je 
povprečna letna količina padavin v obdobju 1961 
do 1990 znašala 1662 mm z viškom v oktobru in 
novembru, povprečna letna temperatura pa je bila 
6,1 °C z najtoplejšim mesecem julijem (15,6 °C) in 
najhladnejšim januarjem (–3,5 °C) (ARSO, 2010). 
Raziskovalni objekt je zgled nekoliko skrajnejših 
različic dinarskega jelovega bukovja, prevladuje 
gozdna združba Omphalodo-Fagetum festucetosum 
altissimae (55 %), manj pa je združb O-F neckere-
tosum (15 %), O-F galietosum odorati (15 %), in 
Ribeso alpini-Piceetum (15 %) (Šubic, 2007). Na 
ožjem in širšem območju raziskovalnega objekta 
so rastiščne razmere proučevali Accetto (1993, 
1994, 1998, 2006) ter Zupančič in Accetto (1994). 
Prevladujoče drevesne vrste so jelka, smreka in 
bukev, v manjšem deležu pa se pojavljajo še gorski 
javor, gorski brest, lipa, črni gaber in tisa.

V začetku opazovalnega obdobja med letoma 
1892 in 1930 sečnje niso izvajali redno in v skladu 
z načrti. V posamezne oddelke so se s sečnjo 
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verjetno vračali na 20 let, večina etata pa je bila 
dosežena pri drevesih, debelejših od 50 cm. V 
gozdovih na Goteniški gori je bil etat realiziran 
v celoti, na Borovški gori pa le deloma (Hufnagl 
1892; 1902; 1912). Figar (1961) poroča o sestojih, 
ki so  ponekod celo pragozdnega videza. Iz odka-
zilnih manualov (Odkazilni manuali, 1965–1984) 
je razvidno, da so še v sedemdesetih letih 20. 
stoletja letni etat izvedli le v dveh, treh oddelkih. 
Sklepamo, da so na podoben način kot v začetku 
načrtnega gospodarjenja v GGE Ravne sekali 
tudi še v sedemdesetih letih 20. stoletja. Torej so 
z gospodarjenjem, kot ga poznamo zdaj, začelo 
pred tremi, štirimi desetletji.

3  MetOde delA
3  MethOdS
3.1  Analiza arhivskih podatkov
3.1  Analysis of archival data 

Na podlagi podatkov iz gozdnogospodarskih 
načrtov smo razvoj gozdnih sestojev analizirali 
za celoten oddelek 53, v katerem  je raziskovalni 

objekt Volčja preža. Za leta 1892, 1961 in 1985 
smo število dreves po debelinskih stopnjah povzeli 
iz načrtov, za leti 1995 in 2005 pa izračunali iz 
izvirnih podatkov terenskih meritev sestojev v 
tem oddelku. Podatki iz leta 1892 (Hufnagl, 1892) 
prikazujejo le vrednosti za skupini drevesnih vrst 
(iglavci, listavci), podatki iz leta 1961 (Figar, 1961) 
so prikazani za smreko, jelko, bukev in  druge 
listavce. Podatki iz leta 1985 (Rupnik, 1985) so 
strukturirani po večjem številu drevesnih vrst 
(smreka, jelka,  drugi iglavci, bukev, hrasti, mehki 
in trdi listavci, kamor so vključeni tudi plemeniti 
listavci), podatki iz leta 1995 pa so navedeni za 
smreko, jelko,  druge iglavce, bukev, hraste, ple-
menite, trde in mehke listavce. Podatki iz leta 2005 
so prikazani po posameznih drevesnih vrstah, ki 
so jih registrirali ob inventuri gozdnih sestojev. 
Zaradi različnega zajemanja podatkov po dreve-
snih vrstah smo se pri analizi razvoja omejili le na 
razmerje po skupinah iglavci in listavci.

lesno zalogo smo obračunali z enotnimi 
Biolleyevimi tarifami (čokl, 1975); za leto 1892 

Slika 1: Pregled prebiralnih raziskovalnih objektov v Sloveniji: 1 – Draga, 2 – Sibirija, 3 – lazar, 4 – Smolar, 5 – 
Sgerm, 6 – Marinšek, 7 – Meja dolina, 8 – Palikovec, 9 – Granata, 10 – Volčja preža
Figure 1: Permanent research objects of selection forest stands in Slovenia: 1 – Draga, 2 – Sibirija, 3 – Lazar, 4 – Smolar, 
5 – Sgerm, 6 – Marinšek, 7 – Meja dolina, 8 – Palikovec, 9 – Granata, 10 – Volčja preža
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smo jo izračunali iz števila dreves po razširjenih 
debelinskih razredih, za leti 1961 in 1985 pa s 
podatki polne premerbe sestojev v oddelku. 
Za leto 1995 smo lesno zalogo obračunali s 
podatki iz 45 stojišč, kjer so s kotnoštevno 
metodo inventarizirali sestoje, za leto 2005 
pa smo uporabili podatke iz devetih stalnih 
vzorčnih ploskev. Pri prvih dveh inventurah 
je bil meritveni prag 15 cm, pri zadnjih treh 
pa 10 cm. Za zadnje štiri inventure so podatki 
strukturirani po 5 cm debelinskih stopnjah. 
Oddelčne sečnje, o katerih imamo zanesljive 
podatke, so bile  opravljene v letih 1896, 1898, 
1977, 1988 in 1998.

3.2  Analiza zgradbe gozdnih sestojev v 
prebiralnem raziskovalnem objektu

3.2  Analysis of forest stand structure in 
selection managed permanent research 
area  

Raziskovalni objekt Volčja preža smo omejili na 
del oddelka z enotnimi rastiščnimi in sestojnimi 
razmerami. S sistematičnim vzorčenjem (50 x 
50 m) smo določili lokacije 45 raziskovalnih 
ploskev. Pri tem smo se na naslonili na obsto-
ječo mrežo stalnih vzorčnih ploskev Zavoda za 
gozdove Slovenije (Gozdnogospodarski načrt 
Ravne 2005–2014). Ploskve, ki bi zajele gozdne 
prometnice, smo izločili. Središča ploskev smo 
začasno zakoličili z obarvanimi lesenimi količki. 
Ploskve so krožne oblike z radijem 12,61 m, povr-
šina ploskve je 500 m2. Na ploskvah smo z GPS 
določili Gauss-Krügerjeve koordinate. S padome-
rom smo ugotovili povprečni naklon terena in iz 
njega izračunali polmer vzorčne ploskve. Določili 
smo ekspozicijo ploskev in ocenili kamnitost ter 
skalovitost terena. V raziskovalnem objektu se 
rastiščne razmere spreminjajo na majhnih raz-
daljah, predvsem zaradi razgibanih orografskih 
razmer (lega, naklon, skalovitost, globina tal itn.). 
Glede na facies združbe smo ploskve uvrščali v 
rastiščne tipe; razlikovali smo 1) omphalodes tip 
2) festuca tip, 3) neckera-picea tip in 4) drugo. Na 
ploskvi smo ocenili sestojno zgradbo, kjer smo 
razlikovali tri razrede, in sicer: 1) posamično 
prebiralna sestojna zgradba, 2) skupinsko prebi-
ralna sestojna zgradba ali prehodna zgradba med 

raznomernimi in enomernimi sestoji, 3) pretežno 
enomerna sestojna zgradba. 

Vse popise in meritve smo opravili v drugi polo-
vici aprila in prvi polovici maja 2007. Na ploskvi 
smo izmerili vsa drevesa s prsnim premerom 10 
cm in več. Mesto, kjer smo izmerili prsni premer 
z merilnim trakom, smo označili z zadiračem. 
Vsakemu drevesu smo z busolo in ultrazvočnim 
razdaljemerom izmerili polarne koordinate, s 
padomerom smo izmerili še naklon do vsakega 
drevesa. Po utečenem načinu popisovanja (Bon-
čina, 1994) smo določili vrsto, socialni položaj 
(zmagovalec, tekač, čakalec), velikost krošnje 
(zelo velika, normalna, enostranska, majhna, zelo 
majhna), utesnjenost krošnje (neutesnjena, ute-
snjena do 0,25, utesnjena 0,26 do 0,50, utesnjena 
0,51 do 0,75, utesnjena 0,76 do 1,00), zastrtost 
(nezastrta, zastrta do 0,25, zastrta 0,26 do 0,50, 
zastrta 0,51 do 0,75, zastrta do 1,00), vitalnost (zelo 
vitalno, vitalno, slabo vitalno, propadajoče, mrtvo) 
in poškodovanost (nepoškodovano, poškodbe 
zaradi sečnje in spravila, poškodbe zaradi snega 
in žleda, poškodbe zaradi objedanja in drugi 
vzroki poškodb). Pri izmeri smo zajeli tudi mrtva 
stoječa drevesa. Obravnavali smo le tista debla, 
ki so imela vsaj polovico volumna nekdanjega 
debla še stoječega. Takim smo izmerili in določili 
le drevesno vrsto, polarne koordinate, naklon in 
prsni premer.

Na vsaki ploskvi smo na štirih ploskvicah 
(velikost ploskvice: 1,5 x 1,5 m) analizirali podmla-
dek. Ploskvice so bile 4 m oddaljene od središča 
ploskve, po ena v vsaki glavni smeri neba (N, 
E, S in W). Skupno število ploskvic je bilo 180. 
Ploskvice, ki so zajele drevesa, debelejša od 30 
cm ali pa so bile prekrite s koreničniki na več kot 
¼ površine, smo prestavili za meter v levo. Na 
vsaki ploskvici smo izmerili naklon in ekspozicijo 
(enako kot pri ploskvah) ter temu ustrezno korigi-
rali velikost ploskve. Ocenili smo tudi skalovitost 
in kamnitost (%), pokrovnost listnega in lesnega 
opada (%) in temeljnic dreves nad meritvenim 
pragom in koreničnikov (%) ter opisali mikrorelief 
ploskvice. Mladice na ploskvicah smo analizirali 
po drevesnih vrstah in višinskih razredih (0–19 
cm, 20–49 cm, 50–89 cm, 90–129 cm). Drevesca, 
višine 130 cm ali višja, a prsnega premera pod 
merskim pragom, smo uvrstili v prvo in drugo 
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debelinsko stopnjo. Pri vseh smo popisovali še 
poškodovanost terminalnih poganjkov  zaradi 
divjadi (poškodovano, nepoškodovano), pri 
čemer smo zajeli sveže pa tudi stare poškodbe. 
Klic nismo popisovali.

Podatke smo obdelali s standardnimi stati-
stičnimi metodami, ki so vključevale enostavne 
univariatne parametrične in neparametrične teste. 
Razlike v številu podmladka med posameznimi 
rastiščnimi in sestojnimi stratumi smo preverjali z 
neparametričnima Kruskal-Wallisovim in Mann-
Whitneyevim testom, povezave med obiljem 
posameznih drevesnih vrst v odraslem sestoju in 
številom podmladka po drevesnih vrstah ter med 
kazalniki gostote sestojev in številom podmladka 
pa smo preverjali s Pearsonovimi korelacijskimi 
koeficienti. Uravnoteženost stanja prebiralne 
zgradbe smo preverjali s Schűtzovimi intervalnimi 
vrednostmi lesne zaloge po debelinskih razredih 
(Schütz, 2001) in Mitscherlichovimi intervalnimi 
vrednostmi števila dreves po debelinskih razredih 
(Mitscherlich, 1952 v Kotar, 2002). Oblikovali 
smo debelinske razrede, kot jih navajata avtorja; 
Schűtz uporablja enake razširjene debelinske 
razrede A, B, C kot v Sloveniji, Mitscherlichovi 
pa se nekoliko razlikujejo: debelinski razred A je 
7 do 25 cm, B razred 26 do 49 cm, C razred pa 
50 cm in več. 

4  rezUltAtI
4  reSUltS
4.1  razvoj gozdov, 1892–2005
4.1  Development of forest stands, 1892–

2005 

Velike spremembe števila dreves in lesne zaloge 
gozdnih sestojev v obdobju 1892–2005 kažejo na 
znatne spremembe v zgradbi prebiralnih gozdov. 
Glavni vzrok so sečnje, ki so bile različnih jakosti 
in pogostnosti. Podatki iz načrtov kažejo, da je bila 
v obdobju 1892–1912 sečnja izvedena le v prvem 
desetletnem obdobju (1892–1901), ko so sekali 
predvsem debelejše drevje. Tako se je lesna zaloga 
dreves, debelejših od 40 cm, v obdobju 1892–1912 
zmanjšala za četrtino (rezultati niso prikazani). 
V celotnem proučevanem obdobju (1892–2005) 
so bile sečnje najvišjih jakosti v obdobju po drugi 
svetovni vojni, kar je povzročilo  zmanjšanje lesne 
zaloge iz 459 m3/ha v letu 1892 na 356 m3/ha v 
letu 1961 (slika 2). V obdobju 1961–1984 je bila 
jakost prebiralnih sečenj nizka, le okoli 10 % lesne 
zaloge, obhodnica je bila praviloma 10 let. Zato 
se je lesna zaloga v obdobju 1961–1985 povečala 
na 396 m3/ha. Sečnja nekoliko višje jakosti je bila 
evidentirana zopet leta 1988, ko so posekali dobro 
četrtino lesne zaloge. Posledično se je lesna zaloga 
v letu 1995  zmanjšala za 64 m3/ha. Pozneje se je 
jakost sečenj zopet zmanjšala, znašala je le okoli 
10 % lesne zaloge, zato se je lesna zaloga sestojev 
do leta 2005 povečala na 368 m3/ha.

Slika 2: Spremembe lesne zaloge in njene debelinske strukture po razširjenih debelinskih razredih v obdobju 
1892–2005
Figure 2: Changes of growing stock and its dbh structure per dbh classes in 1892-2005
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Debelinska struktura lesne zaloge se je v obdo-
bju 1892–2005 podobno kot skupna lesna zaloga 
spreminjala (slika 2): z začetnim  zmanjšanjem 
lesne zaloge sovpada  zmanjšanje deleža debelega 
drevja (dbh≥50 cm) iz 44 % leta 1892 na 36 % 

leta 1961. Po tem letu pa je bilo opazno zvečanje 
deleža lesne zaloge tankega drevja (dbh = 10–29 
cm) na 26 % skupne lesne zaloge v letu 1995. Po 
tem letu se je delež drobnega (na 19 %) in tudi 
srednje debelega (dbh = 30–49 cm) drevja (iz 43 % 

Slika 3: Spreminjanje števila dreves v razširjenih debelinskih razredih v oddelku 53 v obdobju 1892–2005 (*meritveni 
prag pri 15 cm)
Figure 3: Changes of tree number per dbh classes in the compartment 53 in the period 1892-2005 (* measurement 
threshold of 15 cm in dbh)

Slika 4: Spreminjanje deleža iglavcev in listavcev v skupni lesni zalogi sestojev v oddelku 53 v obdobju 1892–2005 
(*meritveni prag pri 15 cm)
Figure 4: Changes in conifers and broadleaves proportions in total growing stock of forest stands in the compartment 
53, 1892-2005
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na 38 %) v skupni lesni zalogi nekoliko zmanjšal,  
povečal pa se je delež debelega drevja (iz 30 na 43 
%). Še večje spremembe so bile opazne v številu 
drevja po razširjenih debelinskih razredih (slika 
3): po letu 1961 je bilo opazno bistveno povečanje 
števila drobnega drevja, medtem ko je število 
srednje debelega in debelega drevja skozi celotno 
proučevano obdobje ostalo precej konstantno. 

Opazno se je spreminjala tudi drevesna sestava 
gozdnih sestojev (Slika 4). V obdobju 1892–1961 
je bila zaradi načrtnega pospeševanja vrednejših 
iglavcev jakost poseka listavcev znatno večja od 
jakosti poseka iglavcev. Kot posledica se je delež 
debelih iglavcev v njihovi lesni zalogi v obdobju 
1892–1961 povečal iz 55 % na 90 %. Po letu 1961 
se je delež iglavcev, še posebno delež jelke, zmanj-
šal predvsem zaradi njene zmanjšane vitalnosti 
in sušenja, večjega poseka jelk, ki so dosegle 
ciljne dimenzije, ter oviranega pomlajevanja in 
vraščanja jelke zaradi visoke gostote jelenjadi in 
srnjadi, kar je v osemdesetih letih zavrlo obnovo 
sestojev. Delež smreke se je nasprotno povečal, 
podobno se je po letu 1961 večal delež listavcev, 
predvsem bukve. 

4.2  Strukturne značilnosti gozdnih 
sestojev

4.2  Structural characteristics of forest 
stands

V analiziranem raziskovalnem objektu je pre-
vladovala raznomerna zgradba gozdov (87 % 
vseh ploskev), v manjši meri (13 % ploskev) pa 
se je pojavljala tudi enomerna zgradba gozdnih 
sestojev. Povprečna lesna zaloga sestojev je znašala 
419,5 m3/ha, povprečna zaloga mrtvih dreves 
pa 4,3 m3/ha. Med rastiščnimi stratumi nismo 
odkrili statistično značilnih razlik v nobenem 
izmed kazalnikov sestojne gostote (lesna zaloga, 
temeljnica, število dreves). 

Na ploskvah smo registrirali osem drevesnih 
vrst; v lesni zalogi prevladujejo smreka (14,1 
%), jelka (55,7 %) in bukev (27,6 %), druge 
vrste – tisa, gorski javor, gorski brest, lipa in 
črni gaber – predstavljajo le 2,7 % celotne lesne 
zaloge. Med rastiščnimi stratumi smo odkrili 
statistično značilne razlike le v temeljnici smreke 
(p = 0,011), ne pa tudi  drugih drevesnih vrst. V 
post-hoc bivariatni analizi smo ugotovili, da se od 
rastiščnega tipa »neckera, picea« v obilju smreke 

Slika 5: Porazdelitev števila dreves in lesne zaloge po debelinskih stopnjah v raziskovalnem objektu Volčja preža
Figure 5: Dbh distribution of number of trees and growing stock per 5-cm dbh classes in research area Volčja preža
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značilno razlikujeta tipa »omphalodes« (p = 0,013) 
in »festuca« (p = 0,009), ki pa se med seboj v tem 
parametru statistično ne razlikujeta. 

V debelinski strukturi (slika 5, preglednica 1) je 
bil opazen manjši pribitek števila dreves v deveti 
debelinski stopnji, kljub temu pa ugotavljamo, 
da se število drevja porazdeljuje v za prebiralne 
gozdne sestoje značilni J-porazdelitvi.  

4.3  značilnosti drevesnih krošenj in 
poškodovanost dreves

4.3  Tree crown characteristics and damage 
of trees

Za drevesa najnižjih debelinskih stopenj so bile 
značilne zelo majhne krošnje, z  večanjem debe-
line drevja se je povečevala tudi velikost krošenj 
(preglednica 1). Debelo drevje (dbh ≥ 50 cm) 
je imelo večinoma velike ali zelo velike krošnje. 
Krošnje zmagovalcev so se le redko stikale med 
seboj, njihov rastni prostor je bil velik. Popolnoma 
utesnjena in zastrta so bila le drevesa najnižjih 

merjenih debelinskih stopenj. Z  večanjem debe-
line drevja sta se zmanjševali stopnji utesnjenosti 
in zastrtosti krošenj, čeprav smo evidentirali 
nekaj  zelo zastrtih in utesnjenih osebkov tudi 
med srednje debelim drevjem, manj pa med 
debelim. V zadnjih desetletjih je bila ugotovljena 
poškodovanost dreves majhna kljub dokaj inten-
zivnim posegom v gozdne sestoje (preglednica 
1). Poškodovanih je bilo le 14,6 % dreves, zaradi 
sečnje in spravila pa le 6,0 % dreves. 

4.4  Pomlajevanje 
4.4  Regeneration

Med rastiščnimi stratumi nismo ugotovili sta-
tistično značilnih razlik v gostoti podmladka 
(p=0,499), zato prikazujemo le vrednosti za 
celotni raziskovalni objekt. Ugotovljena gostota 
podmladka je bila 28765 n/ha (preglednica 2). 
V prvem višinskem razredu (0–19 cm) je bilo 
največ mladic – kar 71 % vseh osebkov. Število 
podmladka se je strmo  zmanjševalo z  večanjem 

Kazalnik Ocena
Drevesna vrsta

Vsa drevesa
smreka jelka bukev

Velikost
Krošnje

zelo velika 20,6 31,1 29,2 28,2
normalna 25,9 29,1 19,9 24,6
enostranska 40,7 28,7 46,3 37,9
majhna 10,6 9,7 4,4 8,2
zelo majhna 2,1 1,4 0,2 1,1

Utesnjenost
Krošnje

neutesnjena 4,2 3,3 0,4 3,8
utesnjena do 25 % 19,0 22,9 5,3 21,7
utesnjena do 50 % 29,1 30,5 20,1 30,0
utesnjena do 75 % 29,6 26,4 31,9 27,3
utesnjena do 100 % 18,0 16,9 42,3 17,1

Zastrtost  
krošnje

zastrta do 25 % 19,6 23,3 18,6 20,7
zastrta do 50 % 18,0 15,9 24,1 19,9
zastrta do 75 % 18,5 12,2 22,6 17,5
zastrta do 100 % 28,0 26,0 30,4 28,0

Poškodovanost
Drevesa

nepoškodovano 86,2 88,0 81,5 85,4
sečnja, spravilo 8,0 7,1 9,2 6,0
sneg, žled 3,2 0,1 2,0 3,2
divjad 1,1 0,1 1,5 3,2
drugo 1,6 4,6 5,8 2,2

Preglednica 1: Značilnosti krošenj in poškodovanost dreves glavnih drevesnih vrst v raziskovalnem objektu Volčja 
preža (v % od skupnega števila dreves)
Table 1: Tree crown characteristics and damage of trees of the main tree species in research area Volčja preža (in % 
of total number of trees)
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njegove višine: v višinskem razredu 90–129 cm je 
bilo tako le še 3 % vseh osebkov. V prvi debelinski 
stopnji je bilo mladic nekoliko več (6 %), v drugi 
pa le 1 % vseh osebkov. V podmladku je bilo največ 
gorskega javorja (50,7 %), sledili sta jelka (22,0 %) 
in bukev (18,5 %), manj je bilo smreke (7,3 %) ter 
drugih drevesnih vrst (1,5 %). Gorskega javorja, 
velikega jesena, gorskega bresta in jerebike nismo 
evidentirali nad 130 cm višine. 

4,4 % vsega podmladka je bilo poškodova-
nega. Najbolj je bila poškodovana bukev (4,9 %), 
sledili so ji gorski javor (4,6 %), jelka (4,1 %) in 
smreka (3,7 %). Najvišja stopnja poškodb je bila 
ugotovljena v višinskih razredih 0–19 cm (23 %) 
in 20–49 cm (19 %), bistveno nižja v višinskih 
razredih 50–89 cm (3 %) in 90–129 cm (3 %), 
v 1. debelinski stopnji je znašala le še 1 %, v 2. 
debelinski stopnji pa poškodb ni bilo.

V analizi povezav med zgradbo odraslega 
sestoja in številom podmladka smo ugotovili šibko, 
a statistično značilno pozitivno korelacijo med 
temeljnico smreke v sestoju in številom jelovega 
podmladka (r = 0,508, p < 0,01) ter šibko nega-
tivno korelacijo med temeljnico bukve in številom 
jelovega podmladka (r = –0,329, p < 0,05). Poleg 
tega smo ugotovili tudi šibko negativno korelacijo 
med temeljnico dreves A-razširjenega debelin-
skega razreda in gostoto bukovega pomladka (r 
= –0,313, p < 0,05) ter pozitivno korelacijo med 
temeljnico A- in B-razširjenega debelinskega 
razreda ter številom jelovega podmladka (r = 
0,341, p < 0,05).

4.5  Primerjava z drugimi objekti v 
Sloveniji

4.5  Comparison with other permanent 
research areas in Slovenia

Raziskovalni objekti v prebiralnih gozdovih so bili 
osnovani na različnih rastiščih po vsej Sloveniji. 
Volčja preža je primer dinarskega jelovega-bukovja 
z elementi smrekovij z ribezom, ki so rastiščna 
posebnost Borovške in Goteniške gore. Večja 
rastiščna podobnost je z objekti Draga, Sibirija 
in Granata (preglednica 3).

Raziskovalni objekt Volčja preža spada med 
objekte z značilno prebiralno zgradbo, tipično 
J-porazdelitvijo in opaznim pribitkom dreves v 
B-debelinskem razredu. Taki objekti so še Draga, 
Smolar, Sgerm. Raziskovalni objekt ima najvišje 
skupno število dreves (521 n/ha), podobna objekta 
sta še Draga in Granata. Glede lesne zaloge spada 
raziskovalni objekt Volčja preža z zalogo 419,5 m3/
ha med objekte z največjimi zalogami. Za 13 % 
višjo zalogo ima objekt Meja dolina, ki pa nima 
značilne prebiralne zgradbe, podobno zalogo imajo 
Draga, Marinšek, Palikovec, za 10 %  manjšo pa 
Sibirija in Smolar.

Glede na skupno število podmladka,  pa tudi 
glede števila podmladka v posameznih višinskih 
razredih je raziskovalni objekt Volčja preža še 
najbolj podoben objektoma Sibirija in Meja dolina, 
delno tudi Smolar, preostali raziskovalni objekti  
bolj odstopajo od Volčje preže. Granata in Sgerm 
imata več kot dvakrat manjše število podmladka, 
Draga, Marinšek, Palikovec dvakrat, lazar pa 
skoraj šestkrat večje.

Preglednica 2: Število podmladka (n/ha) po drevesnih vrstah in višinskih razredih v raziskovalnem objektu Volčja preža
Table 2: Number of regeneration (n/ha) per tree species and height classes in research area Volčja preža

Drevesna vrsta
Število dreves (n/ha)

Višinski razredi (cm) Debelinska stopnja
0–19 20–49 50–89 90–129 1. (0–4 cm) 2. (5–9 cm)

Smreka 617 691 198 173 321 99
Jelka 5136 494 198 74 296 123
Bukev 1580 1235 667 469 1210 173
Gorski javor 12815 1654 123 0 0 0
Veliki jesen 49 0 0 0 0 0
Gorski brest 99 25 0 0 0 0
Jerebika 247 0 0 0 0 0
Skupaj 20543 4099 1185 716 1827 395
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5  rAzPrAvA 
5  dIScUSSIOn 
5.1  razvojne značilnosti gozdnih 

sestojev
5.1  Characteristics of forest stand 

development
V opazovanem obdobju sta se sestava in lesna 
zaloga gozdov znatno spreminjali. Ugotovljene 
spremembe so posledica gospodarjenja: jakost 

sečenj se je spreminjala, prav tako se je spreminjala 
dolžina obhodnice. lesna zaloga se je najbolj, 
za četrtino, zmanjšala v času planskih sečenj 
(Figar, 1961), za petino pa leta 1988 (Evidenca 
sečenj ..., 1985). Delež iglavcev je bil največji v 
letu 1961, potem pa se je stalno  manjšal in je 
bil ob zadnji inventuri leta 2005 podoben kot 
leta 1892. Podobne spremembe v lesni zalogi 
in sestavi omenjajo mnogi drugi avtorji (Poje, 

Preglednica 3: Število dreves po debelinskih stopnjah (n/ha) in skupna lesna zaloga (sv/ha) v prebiralnih raziskovalnih 
objektih po Sloveniji (Bončina in sod., 2004) in v raziskovalnem objektu Volčja preža
Table 3: Dbh structure per 5-cm dbh classes (n/ha) and total growing stock (sv/ha) in selective managed research areas 
in Slovenia (Bončina et al., 2004) and in study area Volčja preža

Debelinska  
stopnja

Raziskovalni objekti

Draga Sibirija Lazar Smo- 
lar Sgerm Marin- 

šek
Meja 

dolina
Pali- 
kovec

Gra- 
nata

Volčja 
preža

3 128 113,3 94 133,6 141,0 97,6 50,5 24,9 211,5 165,3
4 91 70,8 31 74,0 83,4 57,6 25,9 3,0 94,2 93,3
5 73 48,7 26 32,5 48,2 36,0 11,0 0,3 51,2 64,0
6 43 35,9 16 25,6 28,9 41,6 7,0 0,3 32,1 42,2
7 34 30,5 23 18,2 21,2 28,0 10,0 9,1 22,7 28,0
8 29 24,6 21 21,7 16,8 41,6 13,6 21,6 16,8 26,2
9 25 21,4 22 29,6 16,8 39,2 26,6 39,8 15,3 28,0

10 29 18,8 22 28,0 9,6 37,6 27,9 39,8 15,2 20,4
11 14 14,1 19 20,0 10,3 27,2 31,6 34,7 12,8 17,3
12 16 14,1 13 13,5 7,4 10,4 31,2 25,2 9,8 11,1
13 8 9,9 12 13,0 6,5 6,4 18,9 10,3 8,8 10,2
14 7 6,0 6 3,1 5,8 0,8 9,6 3,3 5,4 5,3
15 3 4,9 3 1,7 2,4 4,7 0,6 4,0 4,9
16 4 3,3 2 1,7 2,8 2,3 0,6 4,6 4,9

Skupaj 504 416,3 310 416,2 401,1 424 270,8 213,5 504,5 521,3
LZ(sv/ha) 440,8 389,5 357,8 385,9 282,7 412,2 491,5 427,5 345,9 419,5

Preglednica 4: Gostota podmladka (n/ha) po višinskih razredih v prebiralnih raziskovalnih objektih po Sloveniji 
(Bončina in sod., 2004)  in v raziskovalnem objektu Volčja preža
Table 4: Regeneration density (n/ha) per height classes in selection managed research areas in Slovenia (Bončina in 
sod., 2004)  and in study area Volčja preža

Višinski 
razredi
(cm)

Raziskovalni objekti

Draga Sibirija Lazar Smo- 
lar Sgerm Marin-

šek
Meja 

dolina
Pali - 
kovec

Gra- 
nata

Volčji 
preža

0–19 32920 24667 128131 31709 5247 35333 29524 44762 7569 20543
20–49 10720 6582 14589 2734 2112 8148 3111 12762 2500 4099
50–89 4800 1833 5203 684 1457 1185 2603 5841 972 1185
90–129 2480 875 4661 256 1020 1037 1016 2222 625 716
≥ 130 1452 833 6937 1709 3133 2159 4444 1042 1827
Skupaj 51372 34790 159521 37092 12969 45703 38413 70031 12708 28370
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2001; Cenčič, 2002; Dolinar, 2002; Skledar, 2002; 
Bončina in sod., 2003; Gluk, 2003; Reščič, 2004; 
Klopčič in sod., 2010), zato lahko zaključimo, 
da so fluktuacije lesne zaloge in drevesne sestave 
pogost pojav v prebiralnih gozdovih, in sicer kljub 
idejam o uravnoteženih (optimalnih) modelih 
prebiralne zgradbe. Nekateri raziskovalci poročajo 
o znatnem povečevanju lesnih zalog v prebiralnih 
gozdovih (npr. Gašperšič, 1967), kar je bila pred-
vsem posledica zagovarjanja večjih lesnih zalog in 
večjega deleža debelega drevja v gozdnih sestojih. 
V jelovo-bukovih gozdovih so bile pogosto ugo-
tovljene spremembe drevesne sestave sestojev, 
ki so nakazovale proces izmenjevanja jelke in 
bukve kot glavnih drevesnih vrst teh gozdov (npr. 
Gašperšič, 1967; Diaci, 2006). Naši rezultati tega 
niso potrdili, saj je večje obilje bukve v sestoju 
pomenilo  manj jelovega podmladka. Vseeno pa 
ugotovljene spremembe drevesne sestave v obdo-
bju 1892–2005 sovpadajo z ugotovitvami drugih 
raziskav v jelovo-bukovih gozdovih in pragozdnih 
ostankih (Bončina, 1999; Bončina in sod., 2003; 
Klopčič in sod., 2010; Diaci in sod., 2010), ki 
ugotavljajo večanje deleža listavcev, predvsem 
bukve, ter  manjšanje deleža jelke.  

Kljub spremembam drevesne sestave in lesne 
zaloge je bilo opazno le neznatno spreminjanje 
razmerja med razširjenimi debelinskimi razredi, 
kar posredno nakazuje ugoden razvoj sestojev, 
stalno pomlajevanje in vrast dreves nad meri-
tveni prag. Ugodno funkcioniranje prebiralnih 
gozdnih sestojev potrjujejo tudi podatki o sečnjah 
(Odkazilni manuali, 1965-1984; Evidenca sečenj 
..., 1985–1994; Opisi sestojev …, 1995–2004) 
in  majhna količina sanitarne sečnje, ki znaša le 
nekaj odstotkov celotnega poseka. Ugotovljene 
spremembe v sestojni zgradbi analiziranih gozdov 
opozarjajo, da je mogoče na isti lokaciji uspešno 
gospodariti z različno zgradbo in sestavo prebiral-
nih sestojev (glej tudi Schűtz, 1989; Kotar, 2002, 
2003). Takšno razumevanje prebiralne zgradbe je 
ustreznejše od nekdanjega, ko so zagovarjali eno 
samo »optimalno« stanje prebiralnih gozdov na 
danem rastišču.

leta 1988 so v raziskovalnem objektu posekali  
več kot 80 m3/ha drevja, kar presega priporočljive 
vrednosti (Schütz, 2001). Schűtzove  največje 
vrednosti poseka v obhodnici, to je od 60 do 80 

m3/ha, je treba upoštevati, saj lahko večje jakosti 
poseka ogrozijo prebiralno strukturo sestojev,  
manjše jakosti pa niso zaželene zaradi ekonom-
skih razlogov. Poleg tega obravnavani prebiralni 
jelovo-bukovi sestoji uspevajo na ekstremnih 
rastiščih z visoko stopnjo skalovitosti, kjer je treba 
upoštevati in krepiti varovalne funkcije gozdov. 
Primerna dolžina obhodnice na takem rastišču 
glede na rastnost sestojev in varovalne funkcije 
je osem do deset let. Sestoji na takih rastiščih 
morajo zagotavljati trajno zastrtost tal, s čimer 
varujejo celoten ekosistem pred degradacijo 
(Accetto in Robič, 2002). Jakost posameznega 
poseka v prebiralnem gozdu naj bi bila v višini 
prirastka prebiralnega gozda, pri čemer moramo 
upoštevati tudi naravno odmiranje (Bončina in 
Devjak, 2002).

5.2  Presoja zgradbe in sestave 
5.2  Evaluation of structure and 

composition 

Analiza debelinske zgradbe sestojev je poka-
zala, da gre za značilne prebiralne sestoje; le na 
13 % celotne površine smo opazili enomerne 
skupine in gnezda. lesna zaloga je visoka (420 
m3/ha), znaten je delež debelega drevja (47 % 
lesne zaloge  je drevje C-debelinskega razreda, 
2,7 osebkov na hektar je debelejših od 80 cm). 
Takšna zgradba je verjetno eden od vzrokov za 
nemoteno funkcioniranje teh gozdov v obdobju 
1892–2005. Ugotovljene vrednosti so skladne z 
referenčnimi vrednostmi za prebiralne gozdove 
(Bončina in sod., 2004), ki za lesno zalogo znašajo 
350–450 m3/ha, za delež debelih dreves pa 40–55 
% celotne lesne zaloge. Referenčne vrednosti so 
okvirne, dejanske vrednosti sestojnih parametrov 
so namreč odvisne od rastiščnih razmer, ki vplivajo 
tudi na višino drevja, ter od drevesne sestave in 
ciljev gospodarjenja.

Z  večanjem deleža listavcev v prebiralnih 
sestojih se večajo tudi težave z uspešnostjo prebi-
ralnega gospodarjenja, v sestojih z  velikim dele-
žem listavcev je primernejše skupinsko postopno 
gospodarjenje (Diaci in Roženbergar, 2002). V 
prebiralnem gozdu so praviloma iglavci nosilci 
vrednostne proizvodnje (Bončina, 1994), medtem 
ko so listavci pomembni zaradi vpliva na rastiščne 
razmere. Delež listavcev v zalogi raziskovalnega 
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objekta Volčja preža znaša 30 %, kar je tudi skladno 
s priporočili, naj bo zaloga listavcev praviloma  
manjša od 40 % celotne lesne zaloge prebiralnih 
sestojev (Bončina in sod., 2004).

Za uspešno prebiralno gospodarjenje morata 
pomlajevanje in vraščanje dreves v sestoj potekati 
nemoteno (Schütz, 2001; Kotar, 2002, 2003). V 
raziskovalnem objektu Volčja preža je pomlajevanje 
uspešno. Povečan odstrel jelenjadi in srnjadi po letu 
2000 se odraža v manjši stopnji objedenosti pod-
mladka, ki znaša le 4,4 %. Pred letom 2000 robide 
in malinjaka skorajda ni bilo opaziti, sedaj pa nista 
nobena posebnost. Število osebkov v podmladku 
ustreza referenčnim vrednostim za nemoteno vrast 
(Kotar, 2002). Nemotena vrast oziroma zadostno 
število dreves v najnižji debelinski stopnji je prav 
tako pomemben kazalnik trajnosti prebiralnega 
gozda (Schütz, 2001; Kotar, 2002; 2003). Eviden-
tirali smo 165 dreves tretje debelinske stopnje na 
hektar, kar presega referenčne vrednosti, to je od 
90 do 140 dreves (Bončina in sod., 2004). Veliko 
drobnega drevja je verjetno posledica močne 
sečnje in s tem tudi preveč poudarjene funkcije 
pomlajevanja leta 1988.

Raziskovalni objekt Volčja preža je glede na 
debelinsko zgradbo, rastiščne in pomladitvene 
značilnosti še najbolj podoben raziskovalnima 
objektoma Draga in Sibirija. Raziskovalni objekt 
Granata, ki je rastiščno tudi podoben, se od obrav-
navanega primera razlikuje po debelinski strukturi 
in gostoti podmladka, saj so v preteklosti zaradi 
gospodarjenja prisotni skupinsko raznomerni 
sestoji (Reščič, 2004; Reščič in Bončina, 2007). 
Opazen je značilen pribitek števila srednje debelih 
dreves (30–49 cm), ki se pojavlja tudi v drugih 
jelovo-bukovih raziskovalnih objektih. V Švici so 
z dolgotrajnimi raziskavami prebiralnih sestojev 
z uravnoteženo zgradbo na trajnih raziskovalnih 
ploskvah ugotovili, da se pribitek števila srednje 
debelih dreves pojavlja zaradi razmeroma hitrej-
šega višinskega in tudi debelinskega priraščanja 
tekačev (Schütz, 2001).

V lesni zalogi objekta Volčja preža se delež 
smreke stalno veča, kar je posledica pospeševanja 
avtohtone smreke, saj so pri njej težave s sušenjem 
zelo redke. Smreka ima podobno sposobnost 
čakanja pod zastorom kot jelka (Bončina, 1994). 
Sorazmerno  velik delež v podmladku (7 %), 

veliko dreves v najnižjih debelinskih stopnjah, 
sorazmerno  velik delež v lesni zalogi (14 %) ter 
dobra vitalnost in kakovost smreki omogočajo  
večji delež v prihodnosti. Zanimiv je podatek, da 
je bila strela glavni vzrok za odmiranje odraslih 
smrek, vendar je takih dreves malo. Glede na 
zgodovinske izkušnje z jelko se postavlja tudi vpra-
šanje, kakšen delež smreke je dopusten oziroma 
varen. Smrekovi podlubniki lahko v toplih letih, 
ki smo jim priča v zadnjem desetletju, razvijejo 
dve generaciji tudi na višjih nadmorskih višinah 
(Jurc in sod., 2006; lastna opažanja). Bončina in 
sodelavci (2004) na podlagi analiz drugih objektov 
ugotavljajo, da delež avtohtone smreke v lesni 
zalogi ni večji od 30 %.

Jelka je v razsikovalnem objektu slabše vitalna 
kot sta smreka in bukev. Na slabšo vitalnost jelke 
v sestojih lahko vpliva gojitvena obravnava v 
preteklosti in posledično monotonejša starostna 
zgradba jelovih sestojev (Gašperšič, 1997). Opa-
žamo, da se zastrte debelejše (starejše) jelke (dbh 
> 40 cm) po sprostitvi le stežka prilagodijo pove-
čanju osvetlitve, pogosto tudi odmro. Nasprotno 
ni težav ob dovolj zgodnjem sproščanju jelovih 
tekačev in stalnem preraščanju jelke – tudi ob 
sušnih stresih. Tudi poročila o pionirski vlogi 
jelke (Accetto, 2006) in lastna opažanja kažejo, 
da jelka lahko uspešno kljubuje sušnim stresom, 
kar je dober porok za prebiralno gospodarjenje 
v prihodnosti.

Strukturna enotnost sestojev je pogoj za pre-
verjanje prebiralnega gospodarjenja (Kotar, 2002; 
Diaci, 2006). Ocene zgradbe sestojev in podrob-
nejše analize objekta Volčja preža kažejo na 
njegovo strukturno enotnost in s tem smiselnost 
izbire tega raziskovalnega objekta. V prihodno-
sti bi kazalo izdelati podrobno sestojno karto, 
objekt fitocenološko analizirati in napraviti nekaj 
debelnih raziskav izbranih dreves, vsekakor pa bo 
prihodnje delo zasnovano na natančni spremljavi 
gospodarjenja in odzivov gozdnih sestojev na  
opravljeno prebiranje.

6 POvzeteK
6 SUMMAry 

On the basis of the archival data we analyzed the 
development of the forests in the compartment 
53, where the research object Volčja preža is 
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situated, in the period 1892–2005. On the basis 
of field measurements we analyzed structural 
characteristics of the single-tree selection forests: 
we studied stand structure, social conditions, tree 
damage and vitality plus size, shape, coverage and 
restriction of tree crowns, regeneration density 
and browsing. In the study period, the number 
of trees, growing stock, proportions of conifers 
and broadleaves changed significantly, while the 
proportion of growing stocks in the extended dbh 
classes remained unchanged. Until 1961 the share 
of the fir had been increasing due to its promo-
tion at the expense of the beech, later on it was 
decreasing due to its lower vitality and ingrowth 
reduced through the high density of ungulates. 
The growing stock of the selective stands in the 
research object Volčja preža amounts to 420 m3/
ha;  the fir prevails (55,7 %), lower shares feature 
beech (27,6 %), Norway spruce (14,1 %) and other 
tree species (2,7 %). 87 % of the analyzed plots 
were classified as single-tree selection, only 13 
% of them were group-selection uneven-aged. 
The distribution of trees with regard to diameter 
class shows the typical form of the J-distribution 
with the addition of medium-diameter trees. The 
stands are vital; there are only 6% of low vitality 
trees. The regeneration comprises 28765 speci-
men/ha. The first height class (h < 20 cm) com-
prises 71 % specimen. Sycamore maple amounts 
to 50.7 %, silver fir to 22.0 %, European beech to 
18.5 %, Norway spruce to 7,3 %, common elm, 
Scots elm and European mountain ash amount 
to 1.5 % of the total number. Browsing of the 
saplings amounts to 4.4 %, the largest (23 %) is 
with saplings h < 20 cm. The assessment of the 
stand structure with reference values shows a 
balanced single-tree selection structure, only 
the number of the trees in the 3rd diameter class 
exceeds these values.
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1  UvOd
1  IntrOdUctIOn

Površinska erozija tal (prsti), t. j. »... vsako odstra-
njevanje delcev prsti in preperine z naravnimi 
agensi, marsikje pospešeno zaradi delovanja človeka 
(goloseki, čezmerna paša, nadelava, gradnja poti) 
in živali, ki je intenzivnejše od nastajanja prsti 
...« (KOMAC/ZORN, 2005, 75; ZORN, 2008a, 
26), je v Sloveniji slabo raziskana (OCENA … 
2005; čARMAN et al., 2007). Najdemo namreč 
le peščico domačih študij, ki se ukvarjajo s 
kvantifikacijo površinske erozije tal. Večinoma 
obsegajo modeliranje s tujimi erozijskimi modeli, 
neposrednih meritev pa je bilo v Sloveniji bolj 

GDK: 116.81(497.4)(045)=163.6

Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre
Soil Erosion Measurements in a Forest in Slovenian Istria

Matija ZORN1, Matjaž MIKOŠ2

Izvleček:
Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 7-8. 
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. XX. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Za oceno varovalne vloge gozdov smo med letoma 2005 in 2008 v Slovenski Istri izvedli meritve površinskega 
spiranja na treh različnih rabah tal, t. j. na golih tleh v mladem oljčniku, na travniku v zaraščanju in v gozdu. Meritve 
so potekale južno od vasi Marezige v porečju Rokave na osmih zaprtih erozijskih poljih velikosti 1 m2. V prvem 
letu meritev (maj 2005–april 2006) je površinsko spiranje na golih tleh v oljčniku z naklonom 5,5 º znašalo 9013 
g/m2 (90 t/ha), na travniku v zaraščanju z naklonom 9,4 º 168 g/m2 (1,68 t/ha), v gozdu z naklonom 7,8 º 391 g/m2 
(3,91 t/ha) in v gozdu z naklonom 21,4 º 415 g/m2 (4,15 t/ha).  Rezultati kažejo na bistveno manjše sproščanje in 
odplavljanje tal na naravnih tleh (gozd, travnik v zaraščanju) v primerjavi z intenzivno kmetijsko rabo (oljčnik). 
Meritve so tudi pokazale, da je le nekaj večjih padavinskih dogodkov povzročilo večji del celoletnega spiranja in 
odplavljanja tal.
Ključne besede: erozijski procesi, površinska erozija tal, Dragonja, Slovenska Istra

Abstract:
Zorn M., Mikoš M.: Soil Erosion Measurements in a Forest in Slovenian Istria. Gozdarski vestnik (Professional 
Journal of Forestry), 68/2010, vol. 7-8. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. XX. Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In order to assess protection role of forests we performed measurements of interrill soil erosion under three 
different land uses in Slovenian Istria between 2005 and 2008, namely on bare soils in a young olive grove, on a 
grassland under overgrowth, and in a forest. The measurements were performed south of the village of Marezige 
in the Rokava River catchment on eight closed erosion plots of 1 m2 area. In the first year of measurements (May 
2005 through April 2006), soil loss due to the surface erosion on bare soils in the olive grove with the slope of 5.5º 
amounted to 9013 g/m2 (90 t/ha), on the grassland under overgrowth with the slope of 9.4º it amounted to 168 g/m2 
(1.68 t/ha), in the forest with the slope of 7.8º it amounted to 391 g/m2 (3.91 t/ha), and in the forest with the slope 
of 21.4º it amounted to 415 g/m2 (4.15 t/ha). These results show that soil detachment and soil erosion on natural 
land (forest, grassland under overgrowth) is much less ample compared to intensive agricultural use (olive grove). 
The measurements also showed that only a few large rainfall events caused the major part of the annual soil loss.
Key words: erosion processes, interrill soil erosion, Dragonja river basin, Slovenian Istria
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malo. Dolgotrajnejše meritve so potekale le na 
erozijskih poljih v Smastu pri Kobaridu (npr. 
JESENOVEC, 1995, 221; HORVAT/ZEMlJIč, 
1998) ter v dolini Rokave (npr. ZORN, 2008a; 
2009; ZORN/PETAN, 2007; 2008; ZORN/MIKOŠ, 
2009), drugje: Straža ob Krki (RAVBAR, 1975), 

Znanstvena razprava



GozdV 68 (2010) 7-8362

limbuš pri Mariboru (npr. VRŠIč et al., 2000) 
ter ljubljana (REPOVŽ, 2005)) pa so potekala 
le krajša opazovanja. Nekoliko več je bilo izra-
čunavanj ter modeliranja na podlagi empiričnih 
enačb, na primer v: latkovi vasi v Savinjski dolini 
(ZUPANC et al., 2000), dolini Dragonje (npr. 
PAUlIč, 1971; GlOBEVNIK, 2001; PETKOVŠEK, 
2002; MIKO, 2006; STAUT/MIKOŠ, 2008), dolini 
Koritnice (MIKOŠ et al., 2002) ter Mirnski dolini 
(TOPOlE, 1998).

V gozdarski literaturi najdemo le redke zapise o 
površinski eroziji tal, kot jo razumemo v uvodnem 
stavku članka. V Gozdarskem vestniku praktično 
ni zapisov (razen pri ocenah sproščanja tal za 
vso Slovenijo, npr. ZEMlJIč, 1972), omenja pa 
se 'vodna erozija', a v pomenu hudourniške oz. 
rečne erozije (npr. PINTAR, 1972; ZEMlJIč, 1972; 
MIKOŠ, 1995; HORVAT, 1999; JAKŠA, 2007), ne 
pa tudi v pomenu površinske erozije tal na samih 
pobočjih. Tudi v drugih prispevkih gozdarjev 
prevladuje obravnava hudourniške erozije (npr. 
RAINER, 1960/61; RAINER/ZEMlJIč, 1975; 
HORVAT/ZEMlJIč, 1991; HORVAT, 2002). 
Zanimivo pa je, da pri gozdarjih zasledimo 
podatek o sproščanju tal za celotno Slovenijo, ki 
se že več desetletij citira pri večini (velja za vse, 
ne le za gozdarje), ki pišejo o eroziji. ZEMlJIč 
(1972, 234) je v Gozdarskem vestniku zapisal, da 
se v Sloveniji »… sprošča letno 5,2–5,3 milijona 
m3 plodnih tal in erozijskega drobirja, kar je v 
povprečju nekaj več kot 250 m3/km2. Glede na 
granulacijsko sestavo sproščenih količin, katerih 
polovica je drobnejša od 0,6 mm, pomeni to letno 
izgubo 1300 ha plodnih tal debeline 20 cm. …«. 
Ob tem podatku se moramo zavedati, da po 
Zemljiču erozijski procesi potekajo na (le) 44 % 
površine Slovenije. 

Podobne količine sproščanja zaradi površinske 
erozije tal za Slovenijo najdemo še pri nekaterih 
drugih avtorjih, npr. sproščanje okrog 5.000.000 
m3 (VODNOGOSPODARSKE … 1978, 6/2; 
MIKOŠ, 1995, 342.) oz. od 5.000.000 m3 do 
6.000.000 m3 na leto (RAINER/PINTAR, 1972, 
23; KOlBEZEN, 1979, 73).

Samostojen izračun sproščanja gradiva v Slo-
veniji zasledimo pri lAZAREVIĆU (1981, 9), 
po katerem erozijska območja predstavljajo 95 % 
državnega ozemlja, na njih pa se na leto sprosti 

3.960.200 m3 tal (specifično sproščanje približno 
195 m3/km2 letno). Sproščanje tal v Sloveniji sta 
izračunala tudi KOMAC in ZORN (2005, 78; 
ZORN/KOMAC, 2005, 165). Po njunih podatkih 
erozijska območja predstavljajo približno 80 % 
državnega ozemlja (slika 1), na njih pa se na leto 
sprosti od 3.924.002 do 5.722.895 m 3 (specifično 
sproščanje od 193 do 282 m3/km2 na leto).

ZEMlJIčEV (1972) podatek o površinski ero-
ziji tal lahko sledimo pri vrsti poznejših avtorjev, 
pogosto brez navedenega vira (npr. RAINER/
ZEMlJIč, 1975, 97–98; HORVAT, 1987, 36; 
PERKO/POGAčNIK 1996, 13; MIKOŠ/ZUPANC, 
2000 419; HORVAT, 2002, 268; NACIONAlNI … 
2002, 4303) ali ob citiranju sekundarnih avtorjev 
(npr. KMECl, 1990, 27; HORVAT, 2001, 9; REPE, 
2002, 119). ZEMlJIč (1972) ob omenjeni količini 
ni navedel vira, lahko pa na podlagi članka skle-
pamo, da navedbe izhajajo iz ZEMlJIčEVEGA 
(1971) elaborata za potrebe Vodnogospodarskih 
osnov SRS z naslovom Erozija in plavine v povodju 
Save, Drave in Pomurja ter Soče in drugih jadran-
skih pritokov. V članku namreč piše (ZEMlJIč, 
1972, 233), da so na podlagi projekta, katerega 
rezultati so v omenjenem elaboratu, »… končno le 
zbrali orientacijske podatke o eroziji, hudournikih 
… po posameznih gozdnogospodarskih območjih 
…«, ter nadaljuje, da je bila gozdarstvu »… tako 
prepuščena skrb nad občutljivimi naravnimi dobri-
nami, vrh tega pa so gozdarji edini strokovnjaki, 
ki po svoji strokovni usposobljenosti lahko bdijo 
nad erozijskimi pojavi …«. S slednjo trditvijo se 
dandanes druge geoznanosti ne bi strinjale, saj se, 
npr., z erozijo vodotokov ukvarjajo gradbeniki in 
vodarji (npr. MIKOŠ, 1994; 1996; 2000; BRIllY 
et al., 1999), z erozijskimi procesi na pobočjih 
geografi (npr. NATEK, 1989; KOMAC/ZORN, 
2008; ZORN, 2008a), na področju proučevanj 
širših erozijskih procesov pa poleg omenjenih 
delujejo še geologi (npr. RIBIčIč, 2002).

Metodologija, ki jo je uporabil ZEMlJIč (1972), 
je izhajala iz Gavrilovićeve enačbe (GAVRIlOVIĆ, 
1962; 1972) oz. njene različice po lAZAREVIĆU 
(1968; 1985). Pozneje so enačbo priredili za sloven-
ske naravne razmere (nadomestitev parametrov: 
srednjih letnih padavin, temperaturnega koefi-
cienta, odvisnega od srednje letne temperature, 
in konstante π ter uvedba maksimalnih dnevnih 
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padavin in korekcijske konstante 20) in se zdaj 
uporablja v prirejeni obliki, kot so jo predlagali 
PINTAR et al. (1986).

Pri naši raziskavi smo se modelom zavestno 
ognili, saj je bil naš namen pridobiti podatke o 
dejanski površinski eroziji tal. Prispevek prika-
zuje rezultate meritev v gozdu Slovenske Istre in 
jih primerja z drugimi rabami tal. Na kratko je 
predstavljena tudi protierozijska vloga gozdov. 

2  erOzIjA tAl In GOzdOvI
2  SOIl erOSIOn And fOreStS

Že dolgo je znano, da imajo gozdovi varovalno 
vlogo pred erozijskimi procesi, saj (ANKO et al., 
1985, 22; čAMPA, 1994, 56):
–  zmanjšujejo in uravnavajo površinski odtok pada-

vinske vode in slabijo njeno erozivno moč,
– zadržujejo padajoče kamenje in utrjujejo 

pobočja,
– s koreninskim sistemom mehansko vežejo in 

utrjujejo tla,
– drevesa, ki koreninijo globlje, preprečujejo 

usade in plitvejše zemeljske plazove,

– zmanjšujejo moč vetra in slabijo vetrno ero-
zijo,

– varujejo humusne horizonte pred razkrojem 
in izpiranjem,

– preprečujejo in zadržujejo snežne plazove,
– varujejo bregove vodotokov pred spodjedanjem 

in rušenjem ob visokih vodah ter zadržujejo 
erodirano gradivo.
Zato je pomembno, da v Sloveniji z gozdovi 

ustrezno gospodarimo. Pomen varovalnih gozdov 
(UREDBA … 2005) in še posebno gozdov s pou-
darjeno varovalno vlogo (funkcijo), ki so določeni 
v gozdnogospodarskih načrtih in s katerimi se 
gospodari v skladu z njihovo funkcijo (slika 2), 
na področju varstva pred površinsko erozijo tal, 
še podkrepi primerjava z območji v Sloveniji z 
visokim specifičnim sproščanjem tal (slika 1). 

Za površinsko erozijo tal se vloga gozda kaže 
predvsem v zadrževanju vode v krošnjah (ŠRAJ, 
2003; ŠRAJ et al., 2008) in v mehanskem zavi-
ranju površinskega odtekanja s pritalnimi deli. 
Z nadzemnimi deli rastline zavarujejo tla pred 
neugodnimi in neposrednimi učinki nalivov. 

Slika 1: Specifično sproščanje tal v Sloveniji po modelu KOMACA in ZORNA (2005; 2007, 84; ZORN 2008b, 94)
Figure 1: Specific soil loss in Slovenia after the model of KOMAC and ZORN (2005; 2007, 84; ZORN 2008b, 94).
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Manjši del prestreženih padavin izhlapi, preostale 
pa enakomerneje odtekajo na tla. Z enakomernejšo 
razporeditvijo dotoka vode je bolje izkoriščena 
sprejemna zmogljivost tal oz. njihova zadrževalna 
sposobnost za vodo. Meritve iz Slovenske Istre 
kažejo (opravljene so bile v porečju Dragonje, 
kjer prevladuje gozdna združba gradna, puhastega 
hrasta in kraškega jesena (Orno–Quercetum petra-
eae–pubescentis), na poskusnih ploskvah za pre-
strezanje padavin so prevladovali hrast (Quercus 
pubescentis), gaber (Carpinus orientalis croaticus), 
javor (Sorbus torminolis) in jesen (Fraxinus ornus)), 
da gozdovi v povprečju prestrežejo več kot 60 % 
padavin, od tega jih okrog polovica še priteče do 
tal. V gozdu tako več kot četrtina padavin izhlapi 
nazaj v ozračje že med padavinami ali neposredno 
po njih (ŠRAJ, 2003, 32, 34, 55).

Gozd vpliva tudi na površinski odtok, saj šte-
vilne mehanske ovire (npr. stelja, dračje, odpadlo 
vejevje, panji, iz tal štrleče korenine) razpršujejo 
in upočasnjujejo površinski odtok (PINTAR/
ZEMlJIč, 1990, 19), kar vpliva na količino 

vode, ki se infiltrira v tla, ter na erozivno moč 
površinskega toka.

Velika gozdnatost Slovenije (po podatkih 
Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2008 je 
58,5 %) do neke mere ugodno (zaviralno) vpliva 
na erozijske procese. Negativno pa nanje vpliva 
odprtost gozdov s cestami in vlakami, ki kon-
centrirajo padavinsko vodo in pospešujejo njeno 
površinsko odtekanje. Negativno vpliva tudi 
zamenjava naravnih gozdnih združb s smrekovimi 
monokulturami ali gospodarsko donosnejšimi 
drevesnimi vrstami (HORVAT, 1995, 223).

V literaturi so pogoste navedbe o varovalni 
vlogi gozda za erozijo v Sloveniji (npr. RAINER, 
1952, 138; KMECl, 1990, 27–31; HORVAT, 1991, 
63; KOVAč, 2001, 50), vendar le redko najdemo 
tudi navedbe, ki bi takšne trditve količinsko 
podkrepile. V gozdarski literaturi sta o tem 
pisala HORVAT in ZEMlJIč (1998, 421–422), 
ki sta na podlagi meritev v Smastu pri Kobaridu 
iz sedemdesetih let 20. stoletja zaključila, da je 
razmerje v površinskem spiranju med mešanim 

Slika 2: Karta gozdov s posebnim namenom v Sloveniji po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom (UREDBA … 2005)
Figure 2: A map of forests with a special purpose in Slovenia according to a »Regulation on protected forests and forests 
with special purpose« (UREDBA … 2005).
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gozdom, košenico, obdelanim zemljiščem po 
plastnicah in neporaslim zemljiščem: 1 : 6 : 556 
: 3590. V povezavi s površinsko erozijo tal pišeta 
tudi, da je najbolj neugoden način gospodarjenja 
z gozdovi golosečni sistem. Kot primer navajata 
porečje Belce v Zgornjesavski dolini, kjer so v 
letih 1925–1930 posekali veliko gozda, ponekod 
tudi na golo. Pojavila so se številna erozijska 
žarišča, s katerih je Belca na leto odnesla od 
20.000 do 50.000 m3 gradiva. Med letoma 1945 
in 1952 je erodirano gradivo dvakrat zasulo cesto 
Jesenice–Kranjska Gora, skoraj zasulo železniški 
most, leta 1951 povzročilo železniško nesrečo 
(NA PRAKSI, 1952, 122) in leta 1966 porušilo 
most magistralne ceste ter zasulo žagarski obrat 
(HORVAT/ZEMlJIč, 1998, 422).

3  ObjeKt rAzISKAve In MetOde 
delA

3  reSeArch Object And MethOdS
3.1  Meritve površinske erozije tal v 

Slovenski Istri
3.1  Soil erosion measurements in 

Slovenian Istria

Navedbe o površinski eroziji tal v Slovenski Istri 
najdemo že v zgodovinskih virih. V Opisih k 
Jožefinskemu vojaškemu zemljevidu s konca 18. 

stoletja je o poraščenosti porečja Dragonje zapi-
sano (RAJŠP/TRPIN, 1997, 200): »... Znaten del 
vzpetin [v porečju Drnice in Dragonje, op. a.] je 
čisto gol [posledica deforestacije, op. a.] in pokrit s 
kamenjem; ostali del je poln hrastovega grmovja, tu 
in tam pomešanega z visokim hrastovim drevjem. 
Često se najdejo tudi položnejša pobočja, pokrita s 
travniki in pašniki; polja so večinoma le v bližini 
vasi, raztresenih po grebenih in ozkih dolinah. 
Vzrok je v tem, da je s pobočij ob močnih nalivih 
odplavilo rodovitno prst in poljščine ne morejo 
uspevati ...« Za preprečitev »odplavljanja« tal 
so v Slovenski Istri gradili terase. Kljub temu je 
bila vodna erozija še vedno prisotna in so zato 
»... odneseno prst … vsako leto znova nosili nazaj 
[po pobočjih, op. a.] navzgor ...« (TITl, 1965, 
54). V ta namen »... na vrhu vsake terase napra-
vijo manjši jarek [za zbiranje erodiranih tal] ...« 
(TITl, 1965, 55).

Pred našimi meritvami je bila površinska erozija 
tal v Slovenski Istri (predvsem v dolini Dragonje) 
ocenjena s pomočjo tujih erozijskih modelov. 
Problem uporabe tujih modelov je njihova umi-
ritev/prilagoditev na lokalne razmere. Takšne 
prilagoditve brez meritev niso mogoče, zato je 
bil eden od namenov raziskave tudi omogočiti 
prilagoditev tujih erozijskih modelov na naravne 
razmere v Slovenski Istri. Glavni namen meritev 

Preglednica 1: Temeljni podatki o erozijskih poljih
Table 1: Basic data on erosion plots.

Raba tal
Ero-

zijsko 
polje

Obdobje  
meritev

Naklon Gauss–Krüger-
jeve koordinate 

polja

Nadmorska 
višina

Ekspozi-
cija

(o) povprečje (o) m azimut (o)

Gola tla v 
oljčniku

1 24. 3. 2005– 
26. 4. 2006  6,45

 5,53

X 5406103  
Y 5040005 175 185

2 24. 3. 2005– 
26. 4. 2006  4,60 X 5406108  

Y 5040005 175 182

Travnik v 
zaraščanju

3 7. 4. 2005– 
26. 4. 2006  9,25

 9,35

X 5406103  
Y 5040001 174 185

4 7. 4. 2005– 
26. 4. 2006  9,45 X 5406104  

Y 5039998 174 196

Gozd

5 31. 3. 2005– 
26. 4. 2006  8,88

 7,76

X 5406043  
Y 5040019 175 230

6 28. 4. 2005– 
26. 4. 2006  6,65 X 5406050  

Y 5040010 175 200

7 31. 3. 2005– 
26. 4. 2006 22,20

21,40

X 5406034  
Y 5040023 173 270

8 28. 4. 2005– 
26. 4. 2006 20,60 X 5406034  

Y 5040020 173 285
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pa je bil povečati poznavanje problematike povr-
šinske erozije tal pri nas.

Meritve površinske erozije tal so potekale med 
letoma 2005 in 2008, v članku pa predstavljamo 
rezultate prvega obdobja meritev: od konca marca 
2005 do konca aprila 2006. Meritve so potekale 
v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona 
Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti ter Katedre 
za splošno hidrotehniko Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v ljubljani.

3.2  Metode dela
3.2  Methods

Merili smo površinsko spiranje oz. medžlebično 
erozijo (ang. interrill erosion), ki je posledica 
dežne erozije (erozije dežnih kapljic) in ploskovne 
erozije površinskega vodnega toka, preden se voda 
združi v curke in začne delovati globinsko, kar s 
koncentriranjem vodnih tokov privede do žlebične 
(ang. rill erosion) in jarkovne erozije (ang. gully 
erosion) (MIKOŠ/ZUPANC, 2000). Značilnost 

površinskega spiranja je, da ga brez stalnega 
merjenja težko opazimo in količinsko ocenimo, 
zato njegove učinke pogosto podcenjujemo. lažje 
opazimo učinke žlebične erozije, zaradi katere na 
zemljiščih nastajajo erozijski žlebiči, ki so največ 
do 30 cm globoke in široke ter več metrov dolge 
vdolbine v pobočju. če so vdolbine večje, nastane 
jarkovna erozija (ZORN, 2008a).

Matična kamnina na območju meritev je 
eocenski fliš, tla pa po PEDOlOŠKI karti Slovenije 
(2005) spadajo med rigolana tla na flišu. Preden 
je človek s kmetijstvom premešal horizonte tal, je 
bila tod karbonatna rendzina na flišu, ki v porečju 
Dragonje še vedno prevladuje (STEPANčIč et 
al., 1984; PEDOlOŠKA … 2005). Več podatkov 
o tleh je v preglednici 2.

Na podlagi Gozdnogospodarskega načrta Goz-
dnogospodarske enote Istra (2009) erozijska polja 
ležijo v gozdnem sestoju, opisanem kot drogovnjak 
zmesi cera (68 %), puhastega hrasta (21 %), črnega 
bora (6 %), belega gabra (2 %), robinije (1 %), 

Preglednica 2. Tekstura zgornjih 10 cm tal na erozijskih poljih. Specifična masa tal je 1056 g/cm3

Table 2: Soil texture of the upper 10 cm of soil. Bulk density of soil is 1056 g/cm3.

Erozijsko polje
Tekstura (mednarodna klasifikacija)

Teksturni  
razred tal

Vsebnost 
organskega 
ogljika (%)

debelozrnat 
pesek (%)

droben 
pesek (%)

melj 
(%)

glina 
(%)

1 in 2 (gola tla v oljčniku)  2,37 33,03 34,30 30,30 IG (ilovnata glina) 6,33
3 in 4 (travnik v zaraščanju)  2,77 40,33 30,30 26,60 IG (ilovnata glina) 7,67
5 in 6 (gozd – manjši naklon)  3,39 37,61 28,10 30,90 IG (ilovnata glina) 8,31
7 in 8 (gozd – večji naklon) 12,32 35,58 22,40 29,70 12,51

Slika 3: Erozijsko polje 1 
na golih tleh v oljčniku 
in površinski odtok, ki je 
bil ujet v lovilno posodo 
v tednu od 7. 4. do 13. 
4. 2005. Odtok je prelit 
v posodo s prostornino 
10 l (fotograf: Matija 
Zorn).
Figure 3: Erosion plot 1 
on bare soils in an ol-
ive grove with collected 
weekly eroded material 
and surface runoff (7. 
4. 2005–14. 4. 2005) in 
a 10 l container (photo: 
Matija Zorn).

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre
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Kaj so plemeniti listavci? Ali je do-
volj ohranjati genske vire listavcev 
z visoko vrednim lesom, ali so po-
membne tudi druge vrste, ki se po-
javljajo v gozdovih posamič ali na 
izoliranih površinah? In katere so 
te vrste v posameznih državah v 
Evropi?
Leta 1996 so na prvem sestanku 
Mreže za plemenite listavce pote-
kale razprave o seznamu vrst ple-
menitih listavcev, manjšinskih in 
spregledanih vrst. Posamezne vr-
ste so namreč lahko obravnavane 
kot manjšinske na jugu Evrope in 
večinske na severu. Posamezne vr-
ste, ki pri nas veljajo za pionirske in 
jim ne posvečamo posebne pozor-
nosti, so v sosednjih državah v op-
timumu razširjenosti, tvorijo sestoje 
in imajo visoko kvaliteten les, v bolj 
oddaljenih državah so manjšinske 
in ogrožene zaradi sprememb rabe 
tal, ali zaradi pojava uničujočih bo-
lezni in škodljivcev. Tako smo v prvi 
(1995-1999, slovenski predstavnik 
je bil mag. Igor Smolej) in drugi 
fazi (2000-2004, slovenska pred-
stavnica je bila dr. Hojka Kraigher) 
programa EUFORGEN obravnava-
li nacionalne programe ohranjanja 
genskih virov vrst, ki se uvrščajo 
med manjšinske v posameznih dr-
žavah, rezultate raziskav genetske 
pestrosti, prilagojenosti na okolje 
in ogroženosti vrst, ter zasnove 
evropskih baz podatkov o jese-
nih in brestih.  Pripravljene so bile 
osnove za razvoj strategij ohranja-

nja genskih virov v času klimatskih 
sprememb. Najpomembnejše re-
zultate do leta 2001 so prispevali 
projekti CYTOFOR (raziskave filo-
genije, po-ledenodobnih migracij, 
medvrstne hibridizacije ter predlogi 
za gozdnogospodarsko načrtova-
nje za 14 vrst drevja, 7 grmovnih 
vrst in enega epifita). Ugotovili so,  
da genetska in geografska razdalja 
za breste sovpada z rezultati raz-
iskav hrastov,  medtem ko za ne-
katere druge vrste, npr. za  brek, ni 
bila ugotovljena geografska struk-
tura. Projekt CASCADE je obravna-
val domači kostanj in vplive člove-
ka na njegovo genetsko pestrost. 
Do zadnjega srečanja v drugi fazi 
EUFORGEN sta bila dorečena ter-
minologija in pomen dinamičnega 
ohranjanja enot varovanja genskih 
virov, pripravljen je bil osnutek mi-
nimalnih kriterijev za ohranjanje  
genskih virov manjšinskih vrst li-
stavcev, sprejet na prvem srečanju 
združene Mreže za razpršeno ra-
stoče listavce v 3. fazi programa. 
V letih 2004-2009 so bili predsta-
vljeni rezultati projektov FRAXIGEN 
o genetski pestrosti in ohranjanju 
treh evropskih vrst jesenov, projek-
ta RAP o karakterizaciji genetske 
pestrosti in genetske strukture po-
pulacij velikega jesena ter uporabi 
genetskega potenciala te vrste, re-
zultati projekta EVOLTREE, ki zdru-
žuje raziskave genomike gozdnega 
drevja in simbiontov, ekologije in 
evolucije, zasnovo virtualnega cen-

tra za žlahtnjenje gozdnega drevja 
v okviru projekta TREEBREEDEX,  
ter edinega projekta iz razpisa 
uredbe o genskih virih v kmetij-
stvu in gozdarstvu, EUFGIS, ki se 
zaključuje marca 2011. Izkušnje iz 
dela v okviru Mreže za razpršeno 
rastoče listavce so v veliki meri 
podpirale tudi leta 2008 zaključeno 
akcijo COST E42, ki je bila v celo-
ti posvečena gojenju plemenitih li-
stavcev in v kateri je bil pomemben 
poudarek na ohranjanju genofonda 
teh vrst in njihovemu žlahtnjenju. 
Na osnovi Skupnih planov dela so 
bile pripravljene baze podatkov in 
žive zbirke za črni in beli topol v 
Evropi in zbrani predlogi dinamič-
nih enot varovanja genskih virov za 
6 vzorčnih drevesnih vrst. Za veči-
no drevesnih vrst je svoje predloge 
za dinamične enote varovanja po-
sredovala tudi Slovenija. Minimalni 
kriteriji za ohranjanje genskih virov 
manjšinjskih vrst listavcev iz leta 
2004 so bili sprejeti tudi kot izho-
dišče za vključitev dinamičnih enot 
varovanja v skupno evropsko bazo 
v okviru platforme EUFGIS, ki bo 
posredovana v javnost jeseni 2010.

Hojka Kraigher,
nac. koord. EUFORGEN
in
Robert Brus,
predstavnik v Mreži za razpršeno 
rastoče listavce 2004 - 2009

EUFORGEN
Mreža za razpršeno rastoče listavce
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Izvleček:
Russell, K., Brus, R., Jarni, K., Kraigher, H.: Divja češnja
Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragocen genski fond divje češnje in njegovo varo-
vanje z ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske 
raznolikosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku so temelj, ki ga je treba dopolniti in 
še naprej razvijati ob upoštevanju lokalnih, nacionalnih ali regionalnih razmer. Navodila temeljijo na raz-
položljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov. Slovenski 
dodatek vsebuje kratek prikaz stanja in perspektiv na področju ohranjanja genskih virov in pridobivanja 
gozdnega reprodukcijskega materiala divje češnje v Sloveniji.
Ključne besede: divja češnja, genski viri, gozdni reprodukcijski material, Slovenija

Abstract:
Russell, K., Brus, R., Jarni, K., Kraigher, H.: Wild cherry
These technical guidelines are intended to assist those who cherish the valuable wild cherry genepool 
and its inheritance, through conserving valuable seed sources or use in practical forestry. The focus is 
on conserving the genetic diversity of the species at the European scale. The recommendations pro-
vided in this module should be regarded as a common agreed basis to be complemented and further 
developed in local, national or regional conditions. The Guidelines are based on available knowledge 
of the species and on widely accepted methods for the conservation of forest genetic resources. The 
Slovenian annex provides brief insight into current status and perspectives of gene conservation and  
production of forest reproductive material of wild cherry in Slovenia.
Key words: wild cherry, genepool, forest reproductive material, Slovenia
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Tehnične smernice so namenjene vsem, ki cenijo dragocen genski fond divje češnje in njegovo varo-
vanje z ohranjanjem semenskih virov in rabo v gozdarski praksi. Namen smernic je ohranitev genetske 
raznolikosti vrste v evropskem merilu. Priporočila v tem sestavku so temelj, ki ga je treba dopolniti in 
razvijati še naprej, upoštevajoč lokalne, nacionalne ali regionalne razmere. Navodila temeljijo na razpo-
ložljivem znanju o vrsti in splošno sprejetih metodah za ohranjanje gozdnih genskih virov.

Prunus avium
Divja češnja

Karen Russell
Horticulture Research International, East Malling, West Malling, 
Kent, United Kingdom

Divja češnja (Prunus avium L.) 
spada v družino rožnic (Rosa-
ceae). Je diploidna vrsta s šte-
vilom kromosomov 2n=2x=16. 
Udomačena oblika, ki jo gojimo 
za sadeže, se imenuje domača 
češnja. Češnja se lahko križa z 
drugimi vrstami češenj, kar je 
posebej izraženo na območjih, 
kjer se njihovi naravni areali 
prekrivajo.

Je hitro rastoče drevo z 
močno vršno rastjo in v enole-
tne vence razporejenimi stran-
skimi vejami. Krošnja je široko 
stožčasta, deblo pa običajno 
ravno. Skorja, ki se vodoravno 
lupi, je svetleča z velikimi lenti-
celami. Divja češnja je med pr-
vimi drevesi, ki spomladi zacve-
tijo. Pri tem ustvari veliko ko-
ličino belega cvetja. Dozori pri 
približni starosti 60-80 let, ko so 
drevesa tipično visoka 20-25 m 
in imajo prsni premer 50-70 cm. 
Izjemna drevesa lahko doseže-
jo višino do 35 m in imajo prsni 

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov

Biologija in ekologija
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Naravni areal divje češnje obse-
ga zahodno Evrazijo in skrajne 
severne dele Afrike na zemljepi-
sni širini od 30°N do 61°N. Izvi-
rala naj bi iz Kavkaza in njegove 
okolice. Tipično ima zelo raz-
pršeno porazdelitev; prostrane 
naravne populacije so redke. 
V glavnem je nižinska vrsta, ki 
raste do največ 1900 m nad-
morske višine, kot poročajo v 
Franciji. Arheološki in subfosil-
ni ostanki kažejo, da je naravno 
prisotna v severozahodni in sre-
dnji Evropi.

Razširjenostpremer večji od 120 cm. Div-
ja češnja običajno živi 70 do 
100 let.

Divja češnja je žužko-
cvetka. Poleg tega je sa-
monekompatibilna, kar 
nadzoruje večalelni lo-
kus S z gametofitskim 
izrazom. V optimalnih 
razmerah se cvete-
nje in semenenje 
začneta pri sta-
rosti okrog četr-
tega leta. Majhni 
rdeči ali črni plo-
dovi so užitni. Se-
mena raznašajo pti-
ce, zlasti golobi, drozgi, škorci 
in šoje ter mali sesalci. Seme 
ostane dormantno eno, lahko 
tudi dve zimi. Z uporabo kom-
binacije tople in hladne stratifi-
kacije se kalivost shranjenega 
semena poveča. Divja češnja se 
pogosto obnavlja tudi s poganj-
ki iz korenin, ki oblikujejo goste 
skupine klonskih dreves.

Divja češnja ima najraje 
globoka, lahka muljasta tla, ki 
so rodovitna in dobro preskr-
bljena z vodo. Dobro prenaša 
širok razpon pH vrednosti tal 
(5,5 - 8,5), a ima najraje rahlo 
kisle razmere. Na izpostavljenih 
mestih ali tam, kjer so tla pre-
pojena z vodo, ne raste dobro. 
Zimo prenaša zelo dobro, ven-
dar lahko pomladanske pozebe 
poškodujejo cvetje.

Divja češnja je svetloljubna, 
razmeroma kratkoživa vrsta, ki 
jo pogosto najdemo na goz-

dnem robu ali na jasah. Prav-
zaprav je pionirska vrsta, ki 
hitro osvoji čistine s seme-
nom in poganjki iz korenin in 
tako oblikuje drugotno goz-
dno krajino. Kasneje jo po-
gosto izločijo drugi listavci. 
Vegetativna obnova iz pa-
njev in korenin po sečnji na 
panj je močna. Divja češnja 

je pogosto primešana v 
gozdovih hrasta, jese-

na in bukve.
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Poznavanje genetskih lastnosti 
domače češnje je boljše od ge-
netskega poznavanja divje če-
šnje. Ker je domača češnja le 
udomačena oblika iste vrste, 
lahko te informacije uporabimo 
tudi pri divji češnji. Pri domači 
češnji je opisanih več kot ducat 
monogenskih in dvogenskih la-
stnosti. Nekaj izmed teh in pa 
nekaj kvantitativnih lastnosti je 
genetsko kartiranih. Za identi-
fikacijo nekompatibilnih alelov 
S divje češnje in za določitev 
alelov S pri novih vpisih (ak-
cesijah) v register sort, za 
načrtovanje semenskih 
nasadov in proučevanje 
genetske pe-
strosti domače 
češnje in češnje 
so bile razvite 
tehnike, ki te-
meljijo na analizi 
proteinov in DNK. 
Lokus S (op. mesto 
na kromosomu) je zelo 
polimorfen. Pri doma-
či češnji so na lokusu S 
odkrili 12 alelov. Doda-
tne alele S odkrivajo pri 
različnih akcesijah češnje; sku-
pno naj bi jih našli okoli 25-30.

O populacijski zgradbi in 
pretoku genov divje češnje je 
malo znanega. Več raziskav iz-
oencimov, mikrosatelitov in klo-
roplastne DNK je bilo vključenih 
v preučevanje genetske pestro-

Pomen in raba Genetsko poznavanje
vrste

Češnja je najpomembnejša 
evropska lesnata vrsta iz dru-
žine rožnic. Njen gladek les fine 
teksture z rdečkasto rjavo je-
drovino in svetlejšo beljavo je 
enostaven za obdelavo. Zelo je 
iskan v pohištvenem mizarstvu, 
za opremo, opaže, dekorativno 
stavbno mizarstvo in strugar-
stvo. Barva lesa in odsotnost 
napak, kot sta trohnoba srca in 
zelena obarvanost, močno vpli-
vajo na njegovo vrednost. Ker 
je povpraševanje po divji češnji 
v Evropi večje od prisotne zalo-
ge, se iz severne Amerike uvaža 
ameriško čremso (P. serotina).

V Evropi divjo češnjo veliko-
krat uporabljamo za ogozditev 
kmetijskih zemljišč; pomembna 
je tudi za divje živali in okrasne 
nasade. Večje število držav v 
Evropi ima programe za ohra-
njanje genov in/ali žlahtnjenje 
divje češnje.

sti divje češnje v klonskih zbir-
kah, semenskih sestojih, parti-
jah semena in naravnih popu-
lacijah. Analize zbirk razkrivajo 
visoko stopnjo genetske pe-
strosti. V naravnih populacijah 
so ugotovili, da kopičenje klo-
nov zaradi vegetativnega od-
ganjanja iz korenin značilno pri-
speva k zmanjševanju genetske 
pestrosti znotraj populacij. Raz-
iskave kloroplastne DNK so od-
krile razlike med proveniencami 
iz srednje in proveniencami iz 
jugovzhodne Evrope, kar kaže 
na različne naselitvene poti po 

koncu poledenitve.
Več evropskih držav 

je osnovalo teste po-
tomstva s sorodnimi in 
polsestrskimi osebki 
ter poskuse s kloni z 
namenom določevanja 
dedljivosti za gojenje 
gozdov pomembnih la-
stnosti in za izbiro dre-
ves za programe žlah-
tnjenja in pridobivanje 
klonov. Visoke vrednosti 
dedljivosti (0,56-0,83) so 
opazili za višinski prira-
stek, premer, kot vej in 
za občutljivost na če-
šnjevo listno pegavost 

(Blumeriella jaapii). Provenienč-
nih poskusov na panevropski 
ravni še ni. Obstoj različnih eko-
tipov domače češnje je bil potr-
jen, medtem ko za divjo češnjo 
še ni dokazan. V Franciji in Ve-
liki Britaniji klone iz programov 
žlahtnjenja tržijo.
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Cilj zaščite genskih virov je za-
gotavljanje nenehnega prežive-
tja in prilagodljivosti vrste. Kjer 
so populacije dovolj velike, naj 
se varovanje in situ osredotoči 
na prepoznavanje jedrnih popu-
lacij z več kot 20 izrazitimi oseb-
ki. Zagotavljanje naravne obno-
ve divje češnje naj bo predno-
stno področje gojenja. Da bi se 
izognili depresiji inbridinga (op. 
pešanju zaradi križanja med so-
rodnimi osebki) bi lahko med 
sabo povezali jedrne populaci-
je z na novo osnovanimi nasa-
di dreves iz drugih virov kot so 
semenske plantaže ali gojitvene 
populacije s podobnimi ekolo-
škimi razmerami. Tudi drevesa, 
ki se pojavljajo na skrajnih me-
jah areala, je potrebno ohraniti. 
Ker pa raste divja češnja v zelo 
razpršenih populacijah z razme-
roma majhnim številom oseb-
kov, so verjetno najučinkovitej-
še zaščitne strategije semenski 
nasadi ex situ in klonske banke.

Klonske semenske plantaže 
ex situ iz cepičev naj vsebujejo 
vsaj 30 različnih genotipov iz 
iste ekogeografske regi-
je. Osnujejo naj se na 
mestih, ki so ugodna 
za rast in proizvodnjo 
semena, dobro zaščitena 
pred škodljivci in izolirana 
od domače in drugih vrst 

Navodila za ohranjanje in
rabo genskih virov

Na ravni Evrope divja češnja ni 
ogrožena vrsta. Vendar pa ima-
mo lahko zaradi njenega pona-
vadi raztresenega in redkega 
pojavljanja genetsko raznolikost 
populacij divje češnje za ogro-
ženo zaradi več dejavnikov, kot 
so:

1) sečnja in uničevanje 
habitata;

2) prenos semena s po-
dročij z različnimi ekološkimi 
razmerami/ z dvomljivim izvo-
rom (tovarne marmelade);

3) nabiranje semena v 
majhnem številu semenskih se-
stojev;

4) fenotipska izbira za 
homogene sestoje;

5) križanje z domačo če-
šnjo;

6) škodljivci in bolezni ter
7) šibka naravna obnova 

in tekmovanje z drugimi vrsta-
mi.

Bolj splošne nevarnosti ob-
segajo krčenje gozdov, onesna-
ževanje in podnebne spremem-
be.

češnje, da bi se izognili križanju 
med vrstami. Z vsak klon naj se 
na zdravo koreninsko podlago 
za precepljanje razmnoži okoli 
deset ponovitev klona. Upora-
ba pritlikavih koreninskih osnov 
omogoča bolj gosto sajenje s 
3-metrskimi presledki v vrstah 
in 5-metrskimi presledki med 
vrstami ter spodbuja predčasno 
proizvodnjo semena. Druge ko-
reninske osnove zahtevajo širši 
razmik med osnovami, vsaj na 
razdalji 5 × 5 m in tudi more-
bitno redčenje v kasnejših le-
tih. Semenski nasadi naj bodo 
načrtovani tako, da zagotovijo 
ugodno mešanico klonov. Če pa 
poznamo alele za nekompatibil-
nost vsakega klona, lahko klo-
ne razmestimo tako, da se izo-
gnemo sajenju nekompatibilnih 
genotipov enega poleg druge-
ga. V začetnih letih je potrebno 
nadzorovati plevel, škodljivce in 
bolezni ter drevesa obrezovati, 
da bi spodbudili nastanek širo-
ke, odprte krošnje, ki je potreb-
na za dober obrod. Seme na-
biramo po 
v s e m 

Nevarnosti za
genetsko raznolikost
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Razširjenost divje češnje

nasadu in ga kot mešanico 
dostavimo drevesnicam in go-
jiteljem. Regijski semenski na-
sadi lahko tvorijo temelj za sis-
tem gojenja multiplih populacij 
(MPBS). V MPBS je v idealnem 
primeru populacija za žlahtnje-
nje razdeljena v subpopulacije, 
ki potem rastejo v širokem raz-
ponu rastiščnih razmer. Subpo-
pulacije imajo lahko iste ali raz-
lične cilje žlahtnjenja.

Klonske banke naj se osnu-
jejo tam, kjer je zagotovljena 
dolgoročna prihodnost nasada. 
Obsegajo naj širok razpon ge-
notipov z geografskega in ge-
netskega vidika, npr. izredna 
drevesa glede kakovosti lesa, 
ki imajo hkrati tudi potencial za 

žlahtnjenje in drevesa z naravo-
varstveno vrednostjo ter druge 
vrste. V idealnem primeru naj 
bodo novi vnosi (op. kloni) brez 
virusov, dobro dokumentirani in 
jasno označeni. Vsak klon naj 
ima vsaj eno ponovitev. Razmik 
za sajenje se določi na podlagi 
uporabljenih koreninskih osnov. 
V idealnem primeru naj ima na-
sad tudi celovit program go-
spodarjenja za nadzor plevela, 
škodljivcev in bolezni. Kjer je 
mogoče, naj se nasad na dru-
gem rastišču podvoji. Če dre-
vesa propadejo, jih odstranimo 
in nadomestimo. Za vzdrževa-
nje zdrave klonske banke je po-
trebno nasad pregledati vsakih 
nekaj let in po potrebi klone po-

novno razmnožiti.
Tudi provenienčni posku-

si, poskusi potomstva in klon-
ski poskusi ter poskusni nasa-
di imajo potencialno vrednost 
varovanja genskih virov. Tudi 
spodbujanje uporabe divje če-
šnje je lahko pomembno pri 
pospeševanju sajenja in gospo-
darjenja z njo.

Prunus avium Prunus avium PruDivja češnja Prunus avium Divja češnja Prunus avium Divja češnja Prunus avium Divja češnja Prunus avium Divja češnja Prunus avium Divja češnja Prunus avium Divja 
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Ohranjanje genskih virov 
divje češnje v Sloveniji

Divja češnja (Prunus avium 
L.) je naravno razširjena po vsej 
Sloveniji. V združbah plemenitih 
listavcev raste od gričevja do 
spodnjega gorskega pasu kot 
bolj ali manj posamična primes, 
redno je primešana tudi združ-
bam belega gabra v gričevju in 
podgorskem pasu ter bukovim 
združbam od gričevja do spo-
dnjega gorskega pasu.

V Evropi velja češnjevina za 
enega najvrednejših vrst lesa za 
proizvodnjo pohištva visokega 
cenovnega razreda, na trgu pa 
je povpraševanje po njej vedno 
večje od ponudbe. Sortimenti 
dosegajo izjemne cene tudi pri 
nas in se redno pojavljajo na li-
citacijah. Poleg proizvodnje vi-
sokovrednega lesa je divja če-
šnja pomembna zaradi svoje 
ekološke in estetske vloge in v 
prihodnost i se bo njen pomen 
nedvomno povečeval. V Evro-
pi je divja češnja v zadnjih letih 
med drevesnimi vrstami, ki jim 
namenjajo največ pozornosti. 
Intenzivno proučujejo njene po-
pulacijsko-genetske lastnosti, 
veliko pozornosti je usmerjene 
v ohranjevanje njenih gozdnih 
genskih virov in v žlahtniteljske 
programe.

V prihodnosti se bo pomen 

Divja češnja

Slovenija
Prunus avium

Robert Brus1, Kristjan Jarni1, Hojka Kraigher2

1 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Ljubljana, Slovenija
2 Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov 

divje češnje večal tudi v Slo-
veniji. Povečevanje njenega 
deleža in kakovosti v listnatih 
ali mešanih gozdovih bo lahko 
zelo povečalo vrednostno proi-
zvodnjo naših gozdov in njihove 
druge funkcije, divja češnja bo 
med ključnimi vrstami pri pre-
meni iglastih gozdov, na primer 
pri umikanju smreke z gričevja 
in podgorskega pasu. Z zara-
ščanjem kmetijskih površin se 
ponujajo izjemne možnosti za 
silvopastoralne sisteme ali za 
snovanje gozdnih in zunajgoz-
dnih nasadov. 

Pomemben temelj učinkovi-
tega varovanja gozdnih genskih 
virov in uspešnega gospodar-
jenja z vsako drevesno vrsto je 
dobro poznavanje njene genet-
ske variabilnosti. Ta je pri divji 
češnji tudi v evropskem merilu 
še vedno premalo proučena, 
čeprav so razvite učinkovite iz-
oencimske in DNA-tehnike. V 
Sloveniji doslej ni bilo raziskav, 
v katerih bi proučevali popula-
cijsko-genetske lastnosti divje 
češnje. Varovanje genskih virov 
divje češnje v Sloveniji zaenkrat 
zagotavljamo predvsem z nje-
nim naravnim pomlajevanjem, 
njeno genetsko variabilnost pa 
lahko v splošnem ogroža več 
dejavnikov. V Sloveniji bi bili 
lahko med njimi zlasti: nabira-
nje semena s premajhnega šte-

vila semenskih dreves, slabo 
naravno pomlajevanje in obži-
ranje, majhna konkurenčnost 
v primerjavi z drugimi vrstami, 
zlasti bukvijo, vnašanje repro-
dukcijskega materiala proveni-
enc neznanega ali neprimerne-
ga izvora, hibridizacija z gojeno 
češnjo, bolezni in škodljivci ter 
podnebne spremembe. 

V prihodnosti bo ključnega 
pomena za uspešno gospodar-
jenje z divjo češnjo tudi zago-
tavljanje njenega kakovostne-
ga gozdnega reprodukcijske-
ga materiala (GRM), na primer 
v primeru nenadnih potreb ob 
nepredvidenih motnjah ob pod-
nebnih spremembah, ob posto-
pnem verjetnem zamenjevanju 
vrst ali pri snovanju gozdnih in 
zunajgozdnih nasadov. V za-
dnjih letih so se usmeritve pri 
umetni obnovi gozdov spreme-
nile od sajenja pretežno iglav-
cev na bolj uravnoteženo saje-
nje, pri katerem postaja vse ve-
čji delež manjšinskih drevesnih 
vrst z visokovrednim lesom. 
Poraba sadik pri redni obnovi 
gozdov se v zadnjih letih že ne-
koliko povečuje. Leta 2008 je 
bilo skupaj posajenih 651.277 
sadik, od tega 30 % plemenitih 
listavcev, med katere uvrščamo 
tudi divjo češnjo.

Seme češnje je skrito v pre-
prostem sočnem koščičastem 
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plodu. V naravnih razmerah v 
vlažnih tleh lahko obdrži viso-
ko kalivost nekaj let, vendar za 
daljše shranjevanje uporablja-
mo seme, osušeno na 9 do 11 
% vlažnosti. Za več kot trile-
tno shranjevanje je priporočena 
uporaba zaprtih posod in tem-
perature do –10 oC. Pred upora-
bo je treba tako seme postopno 
odmrzniti.

Po Zakonu o gozdnem re-
produkcijskem materialu (GRM) 
se GRM, ki se lahko pridelu-
je, trži in uporablja, razvršča 
v kategorije ''znano poreklo'', 
''izbran'', ''kvalificiran'' in ''te-
stiran''. Pravilnik o določitvi 
provenienčnih območij za div-

jo češnjo kot manjšinsko vrsto 
določa celotno Slovenijo kot 
enotno provenienčno območje. 
Na seznamu gozdnih semen-
skih objektov na dan 1. 1. 2010 
je v Sloveniji devet registriranih 
semenskih objektov divje če-
šnje, ki so namenjeni pridobi-
vanju GRM za uporabo v več-
namenskem gozdarstvu. Le trije 
spadajo v kategorijo ''izbran'', 
šest pa v kategorijo ''znano po-
reklo''. Dva semenska sestoja 
sta hkrati tudi gozdna genska 
rezervata za divjo češnjo. 

V Sloveniji je kljub izločenim 
semenskim objektom težavno 
zagotavljanje zadostnih količin 
in ustrezne kakovosti GRM div-

je češnje. Razlogi so v slabem 
obrodu v semenskih sestojih, 
kjer so krošnje utesnjene, pri-
dobivanje semena pa nevarno 
in drago. Zaradi opisanih težav 
se seme divje češnje pogosto 
nabira kar v skupinah semenja-
kov dvomljivega izvora na zara-
ščajočih se travnikih, odobrenih 
za pridobivanje kategorije »zna-
no poreklo«, kar pa ni optimal-
no, je dolgoročno nesprejemlji-
vo in tudi zakonsko dovoljeno 
zgolj kot izjema. 

Za nabiranje semena v se-
menskih sestojih divje češnje 
velja, da mora biti le-to nabra-
no z vsaj 25 (najmanj 10) med 
seboj nesorodnih dreves. Divja 

Lesna zaloga divje češnje v Sloveniji

(Ponatis z dovoljenjem založnika iz publikacije: Prostorski in opisni podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 2010.

Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota: baza podatkov.)
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češnja se pogosto razmnožuje 
tudi vegetativno s pomočjo po-
ganjkov iz korenin. Raziskave 
so v nekaterih sestojih odkrile 
razširjenost dreves istega klona 
(torej genetsko enaka drevesa) 
na zelo veliki površini. Zato je 
treba pri nabiranju semena div-
je češnje še posebno pozornost 
nameniti zadostni razdalji med 
drevesi, s katerih nabiramo 
seme. Med takšnima dreveso-
ma je priporočljiva razdalja 100 
metrov, ob sumu na vegetativ-
no razmnoževanje pa tudi več.

Ker z dolgoročnim shranje-
vanjem semena divje češnje ob 
ustreznem rokovanju ni težav, bi 
bilo potrebno povečati število 
izbranih semenskih sestojev, v 
njih ustrezno sprostiti krošnje in 
organizirati pridobivanje seme-
na z več nesorodnih dreves v 
posameznem letu, z namenom 
shranjevanja semena za večle-
tno rabo. Za dodatno povečanje 
genetske pestrosti je mogoče 
seme iz posameznih semenskih 
sestojev v istem nadmorskem 
pasu (in istem provenienčnem 
območju) tudi kontrolirano me-
šati.

Slovenija je zaenkrat med 
redkimi evropskimi državami, 
v katerih doslej še ni bil izde-
lan ali izveden noben program 
žlahtnjenja divje češnje. Takšni, 
praviloma dolgotrajni progra-
mi, katerih končni rezultat so 
semenske plantaže, pa so edi-
ni način, kako lahko pridobimo 
visoko kakovosten, genetsko 
izboljšan ter rastišču in spre-
menjenim razmeram prilagojen 
gozdni reprodukcijski material. 
Zato bi bilo v prihodnosti tudi v 
Sloveniji treba zagotoviti sred-
stva za izdelavo znanstvenih 

in strokovnih podlag in za or-
ganiziranje proizvodnje vse bolj 
nujno potrebnega visoko ka-
kovostnega, selekcioniranega, 
prilagodljivega in s klasičnimi 
žlahtniteljskimi metodami ge-
netsko izboljšanega GRM divje 
češnje v kategorijah ''kvalifici-
ran'' ali ''testiran''. Žlahtniteljski 
program bi moral biti zasnovan 
tako, da bo reprodukcijski ma-
terial poleg izboljšanih lastnosti 
(npr. prilagojenost na specifične 
rastiščne razmere, hitra rast, ar-
hitektura drevesa (ravnost de-
bla, število vej, debelina vej, kot 
izraščanja vej, odpornost proti 
boleznim, tehnične in estetske 
lastnosti lesa itn.) z uporabo 
velikega števila izbranih starše-
vskih dreves ohranil čim večjo 
genetsko variabilnost in narav-
no prilagodljivost. Takšen re-
produkcijski material bi ob bolj-
ši prilagojenosti tudi izboljšal iz-
koriščenost rastiščnih potencia-
lov in zelo povečal vrednostno 
proizvodnjo.
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črnega gabra (1 %) in malega jesena (1 %). lesna 
zaloga na območju je 94 m3/ha, od tega 88 m3/ha 
listavcev in 6 m3/ha iglavcev. Ocenjena povprečna 
višina na najbližji stalni vzorčni ploskvi je 12 m, 
povprečni prsni premer približno 20 cm, starost 
pa je ocenjena na 40–50 let.

Površinsko spiranje smo merili z rednimi 
tedenskimi meritvami na zaprtih erozijskih poljih 
(ang. closed/bounded erosion plots), velikosti 1 
m2 (podrobnejši podatki o erozijskih poljih so v 
preglednici 1). Južno od vasi Marezige v porečju 
Rokave (desni pritok Dragonje) smo postavili 
osem erozijskih polj na tri različne rabe tal: na 
gola tla v mladem oljčniku (erozijski polji 1 in 2; 
slika 3), na travnik v zaraščanju (erozijski polji 
3 in 4) in v gozd (erozijska polja od 5 do 8; sliki 
10 in 11).

Erozijska polja so bila omejena s tremi ploče-
vinastimi ploščami, dolžine 1 m in višine 30 cm 
(ene zadaj in dveh ob straneh), ki so bile vkopane 
10 cm globoko v tla, in s pločevinastim lijakom 
(spredaj), od katerega je bil odtok po plastični cevi 
speljan v plastično (lovilno) posodo (30 l), vkopano 
v tla. lijak in lovilna posoda sta bila pokrita, da 
ne bi zbirala padavinske vode. Pločevinaste plošče 
so bile med seboj pritrjene z vijaki, lijak pa je bil 
nataknjen na stranski plošči (slika 3).

Vsak teden smo z vsakega erozijskega polja 
pobrali po dva vzorca. Iz lovilnih posod smo 
pobrali vso mešanico vode in spranih tal, iz 
pločevinastih lijakov pa suhe vzorce tal, ki niso 
dosegli lovilnih posod. V laboratoriju smo izme-
rili količino vode v lovilnih posodah in dobili 
tedenski površinski odtok ter iz celotnega vzorca 
vzeli reprezentativen manjši vzorec, ki smo ga dali 

Slika 4: Tedenske meritve površinskega spiranja na različnih rabah tal in padavine (* meritev dan pred običajnim 
rednim tedenskim merjenjem, ** meritev dan po običajnem rednem tedenskem merjenju)
Figure 4: Weekly measurements of interrill soil erosion on different land uses and precipitation (* measurement one 
day before usual weakly measurement, ** measurement one day after usual weakly measurement).

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre
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analizirati v laboratorij Inštituta za zdravstveno 
hidrotehniko Fakultete za gradbeništvo in geo-
dezijo Univerze v ljubljani, kjer so po standardu 
DIN 38409–H2 ugotavljali količino suspendiranih 
(neraztopljenih) snovi v njem. Vzorce so sušili pri 
temperaturi od 103 º do 105 º C. Skupno količino 
površinsko erodiranih tal smo ugotovili s seštev-
kom skupne količine suspendiranega gradiva in 

gradiva, ujetega v pločevinastem lijaku, ki smo ga 
posušenega stehtali z elektronsko tehtnico.

V neposredno bližino erozijskih polj smo 
postavili avtomatski dežemer s prekucnikom 
tipa ONSET RG2–M, ki je omogočal spremljanje 
količine in intenzivnosti padavin.

Slika 5: Tedni od 28. 4. 2005 do 26. 4. 2006 z več kot 3 % skupne letne površinske erozije tal glede na različne rabe 
tal. Na podlagi datuma 12. 8. 2005 (v tednu pred tem datumom so bile najbolj erozivne padavine) je predstavljen 
vpliv vegetacije na površinsko erozijo tal.
Figure 5: Weeks between 28.4.2005 –26.4.2006 with more than 3% of the total annual interrill soil erosion given for 
different land uses. On the basis of 12.8.2005 (in the week before this date the most erosive rainfall was measured), 
the impact of vegetation on soil erosion is presented.
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4  rezUltAtI In dISKUSIjA
4  reSUltS And dIScUSSIOn
4.1  Površinska erozija tal in površinski 

odtok na različnih rabah tal
4.1  Soil erosion and surface runoff on 

different land uses

če med seboj primerjamo različne erozijske 
ploskve, ugotovimo, da je bila površinska erozija 
tal daleč največja na golih tleh v oljčniku (slika 
4). V drugi polovici merilnega obdobja ji sledi 
površinska erozija tal v gozdu z večjim naklonom, 
na tretjem mestu pa je gozd z manjšim naklonom, 
ki v prvi polovici merilnega obdobja izkazuje celo 
večjo erozijo, kot je bila izmerjena v gozdu z večjim 
naklonom. To je posledica dejstva, da je bilo pri 
večjem naklonu težje umestiti lijak erozijskega 
polja v tla. Zato smo v prvem obdobju meritev 
pod lijakom izgubili kar nekaj površinskega odtoka 
in s tem tudi erodiranega gradiva. Najmanj tal je 
bilo erodiranih na travniku v zaraščanju, kar je 
posledica gostote poraščenosti znotraj polj.

Povprečja na teden in skupne vrednosti za vseh 
13 mesecev meritev ter za dve 12-mesečni obdobji 
so predstavljena v preglednici 3. Na golih tleh se 
s površinskim spiranjem na leto sprosti od 9 do 
skoraj 10 kg tal/m2 (naklon 5,5 º), na travniku od 
170 do 190 g/m2 (naklon 9,4 º), v gozdu z manjšim 
naklonom (7,8 º) med 390 in 425 g/m2 ter v gozdu 
z večjim naklonom (21,4 º) od 415 do 496 g/m2. 
Povprečni delež specifičnega tedenskega odtoka 
je na golih tleh okrog 23 %, na travniku okrog 8 
% in v gozdu, ne glede na naklon, dobrih 6 %.

Kljub kratkotrajnosti naših meritev se je poka-
zalo, da večji padavinski dogodki prispevajo velik 
delež k letnemu sproščanju tal. V vsem obdobju 
meritev so bile najbolj erozivne padavine v tednu 
od 5. do 12. 8. 2005 (tedenska erozivnost padavin je 
bila 1235,91 MJ·mm·ha–1·h–1; 11. 8. 2005 pa je bila 
dnevna erozivnost padavin 1110,5 MJ·mm·ha–1·h–1; 
to je po PETKOVŠKU in MIKOŠU (2002; 2004) 
krepko nad avgustovsko povprečno mesečno 
vrednostjo (507,8 MJ·mm·ha–1·h–1) za porečje Dra-

Slika 6: Površinska erozija tal, količina padavin in erozivnost padavin po mesecih v gozdu z manjšim naklonom 
(erozijski polji 5 in 6)
Figure 6: Monthly interrill soil erosion, precipitation amount and rainfall erosivity in the forest with the lower slope 
(erosion plots 5 and 6).
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gonje. Na golih tleh v oljčniku se je v omenjenem 
tednu sprostilo do 30 % celoletnega materiala, na 
travniku pa do 24 %. Zaradi popolne olistanosti 
dreves je bil delež odnesenega gradiva v gozdu 
ustrezno manjši. V gozdu z manjšim naklonom 
je znašal 15 %, v gozdu z večjim naklonom pa 
ta delež med ekstremi niti ne izstopa oziroma je 
celo manjši od površinske erozije tal v posame-
znih tednih hladnega dela leta, ko so bile krošnje 
brez listja, padavine pa so imele bistveno manjšo 
erozivnost (slika 5).

Ob količinah površinske erozije tal v preglednici 
3 se moramo zavedati, da smo merili le površin-
sko spiranje in ne 'celotno vodno erozijo tal', t. j. 
površinsko spiranje in žlebično erozijo. Površinsko 
spiranje predstavlja le približno 20 % celotne vodne 
erozije tal (GOVERS/POESEN, 1988; POESEN/
HOOKE, 1997, 172; ZORN, 2008a).

Omenili smo že vpliv olistanosti za erozijo v 
gozdu. Ta vpliv je prišel še bolj do izraza, ko smo 
meritve združili v mesečne vrednosti in vrednosti 
po letnih časih (sliki 6 in 8).

Površinski eroziji na golih tleh, travniku in v 

gozdu z manjšim naklonom je skupno, da imajo 
vrednosti primarni mesečni višek erozijskih 
avgusta, višek glede na letni čas pa poleti. Pred-
vsem podatki o površinski eroziji tal na golih tleh 
skoraj povsem sovpadajo s podatki o mesečnih 
vrednostih erozivnosti padavin in vrednostih 
erozivnosti padavin po letnih časih. Zaradi naj-
nižjih vrednosti erozivnosti padavin pozimi temu 
ustreza tudi nižek erozije pozimi na golih tleh in 
na travniku, pri gozdu z manjšim naklonom pa 
smo primarni nižek erozije zabeležili spomladi, 
kar kaže na vpliv olistanja na erozivnost padavin 
v gozdu. Ta vpliv pride še bolj do izraza v gozdu 
z večjim naklonom, kjer smo primarni višek 
zabeležili pozimi in sekundarnega jeseni, saj so 
olistane krošnje povsem izničile vpliv erozivnosti 
padavin. Na takih erozijskih poljih je bil primarni 
nižek erozije zabeležen poleti (sliki 6 in 8).

Delež površinskega odtoka na erozijskih poljih 
(sliki 7 in 9) je bil daleč največji na golih tleh, pri 
čemer v nobenem mesecu ni bil manjši od 10 
% (primarni nižek 10,28 % je aprila). Največja 
deleža površinskega odtoka na golih tleh smo 

Slika 7: Delež površinskega odtoka po mesecih v gozdu z manjšim naklonom (erozijski polji 5 in 6)
Figure 7: Monthly surface runoff in the forest with the lower slope (erosion plots 5 and 6).

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre



GozdV 68 (2010) 7-8384

zabeležili avgusta (30,75 %) zaradi močnih ero-
zivnih padavin, ki so hitro zasitile tla z vodo, ter 
januarja (30,60 %) zaradi zamrznjenosti tal in s 
tem zmanjšane njene infiltracijske sposobnosti. 
Kljub visoki januarski vrednosti je bil v merilu 
letnih časov na golih tleh pozimi primarni nižek 
v deležu površinskega odtoka, primarni in sekun-
darni višek pa sta bila poleti in jeseni, kar prav 
tako sovpada z erozivnostjo padavin.

Na travniku je bil delež površinskega odtoka 
večji od 10 % le januarja (15,8 %) in februarja 
(10,56 %), v gozdu z manjšim naklonom le 
decembra (14,77 %, slika 7) in v gozdu v večjim 
naklonom le januarja (10,01 %; slika 9). Tako je 
bil na omenjenih treh rabah primarni višek deleža 
površinskega odtoka v nasprotju z golimi tlemi 
pozimi, sekundarni pa jeseni. Primarni nižek 
je bil v gozdu spomladi, na travniku pa poleti, 
vendar razlike med obema nižkoma niso bile 
velike. Na travniku in v gozdu z večjim naklonom 
je bil delež površinskega odtoka najnižji julija 
(na travniku 5,76 %, v gozdu 3,4 %), v gozdu z 

manjšim naklonom pa januarja (4,6 %), ki mu je 
prav tako sledil julij (4,87 %).

Deleži površinskega odtoka na travniku so bili 
večji kot v gozdu tako v mesečnem merilu kot 
v merilu letnih časov, čeprav je bila površinska 
erozija tal na travniku v obeh časovnih obdobjih 
manjša kot v gozdu. To kaže na vpliv erozivnosti 
padavin na odtok na travniku, kjer gosta podrast 
(v vseh letnih časih) preprečuje, da bi padavine 
in/ali odtok premeščala večje količine tal.

Za posamezne rabe tal smo računali še razmerja 
med jakostjo (ang. magnitude) in pogostostjo (ang. 
frequency) pojavov, pa tudi linearne statistične 
povezave med erozijo oz. površinskim odtokom 
in padavinami v času meritev (ZORN, 2008a). 
V nadaljevanju predstavljamo nekaj rezultatov, 
s poudarkom na gozdu.

Glede jakosti in pogostosti pojavov lahko v 
gozdu z manjšim naklonom v enem letu priča-
kujemo do 12 tednov z do 1 g/m2 sproščenega 
gradiva na teden, do 17 tednov z do 2 g/m2, do 
26 tednov z do 5 g/m2 in do 37 tednov z do 10 g/

Slika 8: Površinska erozija tal in padavine po mesecih v gozdu z večjim naklonom (erozijski polji 7 in 8)
Figure 8: Monthly interrill soil erosion, precipitation amounts and rainfall erosivity in the forest with the higher slope 
(erosion plots 7 and 8).
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m2 sproščenega gradiva na teden. lahko priča-
kujemo tudi do 15 tednov z od 10 do 20 g/m2 in 
po en teden z od 20 do 30 in od 50 do 60 g/m2 
sproščenega gradiva.

V gozdu z večjim naklonom pa lahko v enem 
letu pričakujemo do 11 tednov z do 1 g/m2 spro-
ščenega gradiva na teden, do 11 tednov z do 2 g/
m2, do 20 tednov z do 5 g/m2 in do 34 tednov z 
do 10 g/m2 sproščenega gradiva na teden. Prav 
tako lahko pričakujemo še do 15 tednov z od 10 
do 20 g/m2, do tri tedne z od 20 do 30 g/m2, po 
en teden z od 30 do 40 g/m2 in do dva tedna z od 
40 do 50 g/m2 sproščenega gradiva.

4.2  Površinska erozija tal in padavine
4.2  Soil erosion and precipitation

Na golih tleh kažejo zelo visoko pozitivno sta-
tistično povezanost s površinsko erozijo tal tisti 
padavinski parametri, ki prikazujejo intenzivnost 
padavin (najvišjo povezanost prav za maksimalne 
30-minutne padavine). V nasprotju s tem količina 
padavin izkazuje le nizko pozitivno statistično 

povezanost z izmerjeno površinsko erozijo tal. To 
dokazuje, da je za preučevanje površinske erozije 
tal na tej rabi pomembnejša od količine padavin 
njihova intenzivnost.

Ravno obratno na golih tleh velja za povr-
šinski odtok. Pri njem količina padavin kaže na 
visoko pozitivno statistično povezanost z njim, 
parametri intenzivnosti padavin pa le na zmerno 
pozitivno statistično povezanost. Povezava med 
površinsko erozijo tal in površinskim odtokom 
je zmerno pozitivna.

Na travniku je za proučevanje površinske erozije 
tal količina padavin pomembnejša od njihove 
intenzivnosti. Količina padavin kaže na visoko 
pozitivno statistično povezanost, medtem ko 
parametri njihove intenzivnosti kažejo na zmerno 
pozitivno statistično povezanost, le erozivnost 
padavin se skoraj približa visoki povezanosti. 
Podobno velja tudi za površinski odtok, le da je 
korelacija s količino padavin še nekoliko višja, 
povezave z intenzivnostjo padavin pa so nekoliko 
nižje in pri erozivnosti padavin kažejo le še nizko 
pozitivno statistično povezanost.

Preglednica 4: Korelacije med površinsko erozijo tal oziroma površinskim odtokom in padavinami v času meritev 
(korelacija je statistično pomembna pri: p=0,0005, ap=0,005, bp=0,025, cp=0,05; * prirejeno po ŠRAJEVI 2003)
Table 4: Correlations between interrill soil erosion respectively surface runoff and precipitation in the time of measure-
ments (correlation is statistically significant at: p=0,0005, ap=0,005, bp=0,025, cp=0,05; * adopted after ŠRAJ 2003).

Korelacija med
(1) površinsko erozijo tal/
(2) površinskim odtokom
in ...

Pearsonov koeficient korelacije (r)

gola tla v 
oljčniku

travnik v 
zaraščanju

gozd – manjši 
naklon

gozd – večji 
naklon

(1) količino padavin na prostem 0,3871a 0,7821 0,5815 0,4715
(1) *količino padavin v gozdu (pre-
puščene padavine) – – 0,6604 0,5281

(1) maksimalnimi 30–minutnimi 
padavinami 0,9502 0,5397 0,8068 0,2847 b

(1) maksimalnimi 60–minutnimi 
padavinami 0,9176 0,6002 0,7994 0,3489 a

(1) erozivnostjo padavin 0,9375 0,6964 0,8572 0,2843 c

(1) površinskim odtokom 0,6173 0,7438 0,4301a 0,6679
(2) količino padavin na prostem 0,8108 0,8332 0,6725 0,8438
(2) *količino padavin v gozdu (pre-
puščene padavine) – – 0,7008 0,8499

(2) maksimalnimi 30–minutnimi 
padavinami 0,6836 0,4285a 0,4531a 0,2967 b

(2) maksimalnimi 60–minutnimi 
padavinami 0,7144 0,5107 0,5108 0,3825 a

(2) erozivnostjo padavin na pro-
stem 0,5996 0,3083 c 0,3030 c 0,2347 c
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Slika 9: Delež površinskega odtoka po mesecih v gozdu z večjim naklonom (erozijski polji 7 in 8)
Figure 9: Monthly surface runoff in the forest with the higher slope (erosion plots 7 and 8).

Slika 10: Erozijsko polje 5 v gozdu z manjšim naklonom; zadaj desno 
(rdeča puščica) erozijsko polje 6 (fotograf: Matija Zorn)
Figure 10: Erosion plot 5 in the the forest with the lower slope; red arrow 
marks erosion plot 6 (photo: Matija Zorn).

Slika 11: Erozijsko polje 7 v gozdu z večjim 
naklonom (fotograf: Matija Zorn)
Figure 11: Erosion plot 7 in the forest with 
the higher slope (photo: Matija Zorn).
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Slika 12: Korelacija med površinsko erozijo tal in izbranimi padavinskimi parametri v gozdu
Figure 12: Correlations between interrill soil erosion and selected precipitation parameters in the forest.
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Slika 13: Korelacija med specifičnim površinskim odtokom in izbranimi padavinskimi parametri v gozdu
Figure 13: Correlations between specific surface runoff and selected precipitation parameters in the forest.

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre



GozdV 68 (2010) 7-8 389

Slika 14: Korelacija med površinsko erozijo tal in specifičnim površinskim odtokom v gozd.
Figure 14: Correlation between interrill soil erosion and specific surface runoff in the forest.

Pri ugotavljanju statističnih povezav med 
površinsko erozijo tal in izbranimi padavinskimi 
parametri (preglednica 4; slika 12) oziroma med 
površinsko erozijo tal in specifičnim površinskim 
odtokom v gozdu (preglednica 4; slika 14) smo 
uporabili še dodatni padavinski parameter, to je 
'padavine v gozdu'. Za to smo se odločili, ker je bil 
dežemer postavljen na planem, zanimala pa nas je 
tista količina padavin, ki v gozdu zaradi prestreza-
nja padavin v drevesnih krošnjah dejansko pade 
na tla (t. i. prepuščene padavine) (ŠRAJ, 2003). Pri 
korelacijah se je pokazalo, da padavine v gozdu 
izkazujejo nekoliko višjo pozitivno statistično 
povezanost s površinsko erozijo tal od količine 
padavin, izmerjene na planem. Obe korelaciji sta 
zmerni. Razlika je manjša pri specifičnem povr-
šinskem odtoku (v gozdu z večjim naklonom je 
neznatna); povezanost je visoko pozitivna.

Analiza statistične povezanosti med specifič-
nim površinskim odtokom v gozdu in izbranimi 
padavinskimi parametri (slika 13) je pokazala 
na dobro linearno povezavo med specifičnim 
površinskim odtokom in količino padavin (slika 
13 zgoraj), raztros pri povezavi med specifičnim 
površinskim odtokom in maksimalnimi 30-mi-
nutnimi padavinami (slika 13 sredina) ter med 
specifičnim površinskim odtokom in erozivnostjo 
padavin (slika 13 spodaj) pa je velik.

5  SKlePI
5  cOnclUSIOnS

Površinska erozija tal nastaja na pobočjih. čim 
strmejša so pobočja in tem manj so (vegetacij-
sko) zaščitena, močnejše erozijske pojave lahko 
pričakujemo na njih. To smo pokazali tudi z našo 
raziskavo.

Že RAINER (1950, 3) je pred več kot pol sto-
letja zapisal, da gozdovi niso le zeleni okras in 
surovina za lesno industrijo, pač pa so pomem-
ben regulator lokalne klime in nenadomestljiv 
regulator vodnih zalog. O sami varovalni vlogi 
gozda pred erozijskimi procesi pa so pri nas pisali 
že pred stoletji. Balthazar HACQUET (1784, 96) 
je zapisal, da je »... varovanje gozdov ... sredstvo 
proti podiranju gora ...«, saj so gozdovi njihovo 
»... glavno vezivo ...«.

čeprav površinska erozija tal, kot jo razumemo 
v članku, v Sloveniji ni (bila) deležna velike pozor-
nosti, pa jo drugod po svetu postavljajo celo ob 
bok podnebnim spremembam (RANDORF, 2004) 
in jo štejejo globalno za enega večjih okoljskih 
problemov (SOIl … 2005).

Na vprašanje, zakaj se je pri nas (sodeč po 
objavah) zapostavljalo površinsko erozijo tal v 
primerjavi z drugimi oblikami vodne erozije, 
npr. hudourniško ali rečno, ni lahko odgovoriti. 
Verjetno pa je del odgovora povezan z zakonodajo 
in aplikativno usmerjenostjo področij, ki so doslej 
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najbolj pokrivale to področje (npr. gozdarstvo, 
vodarstvo). Dejstvo je, da je pri nas gospodarska 
škoda zaradi hudourniških izbruhov mnogo večja 
od škode zaradi same površinske erozije tal in se 
je zato prvim namenjalo več pozornosti. Res pa 
je tudi, da podatkov o slednji ni veliko, zato je 
njeno gospodarsko škodo težko oceniti.

 Zdajšnja zakonodaja sicer predvideva varstvo 
pred »… površinsko, globinsko in bočno erozijo 
celinskih voda …« (ZAKON … 2002, 82. člen), a 
erozijska območja opredeljuje kot »… zemljišča, 
ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, 
globinske ali bočne erozije vode in sicer zemljišča, 
ki so: 1) izvori plavin (erozijska žarišča), 2) pod 
vplivom hudournih voda (povirja), 3) sestavljena iz 
kamnin, podvrženih preperevanju, 4) pod vplivom 
valovanja morja (klifi).« (ZAKON … 2002, 87. 
člen). Tako varstvo pred površinsko erozijo tal na 
drugih območjih ni predvideno. Problematično 
je tudi, da so z »… vodnogospodarskimi osnovami 
… določene površine, ki jih ogrožajo … hudourniki 
in erozija.« (NACIONAlNI … 2002, 4313), saj 
se na podlagi VODNOGOSPODARSKIH osnov 
Slovenije (1978, 6/2) erozija pojavlja le na dobrih 
40 % ozemlja. Po zakonodaji pa je le na »… 
erozijskem območju prepovedano: 1) poseganje v 
prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje 
hudournikov, 2) ogoljevanje površin, 3) krčenje 
tistih gozdnih sestojev, ki … varujejo nižje ležeča 
območja pred škodljivimi vplivi erozije, … 5) nenad-
zorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po 
erozivnih … zemljiščih …« (ZAKON … 2002, 87. 
člen). Pozablja pa se, da povsod, kjer je odstranjen 
vegetacijski pokrov, to pomeni velik potencial za 
razvoj močne površinske erozije tal. Za prepre-
čitev le-te v NACIONAlNEM programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (2002, 
4313) predvidevajo »… program protierozijskih 
del (sanacija tal, urejanje in vzdrževanje vodnega 
režima, postavitev pregrad in zavarovanj, vegeta-
cijska zavarovanja). …« ter izdelavo programa »… 
preprečevanja erozije in sanacije erozijskih žarišč, 
ki posebno hitro napredujejo, ogrožajo varovano 
naravno in kulturno dediščino ali povzročajo veliko 
gospodarsko škodo …«. Vendar je tudi tu poudarek 
na odpravljanju posledic, saj so erozijska žarišča 
pogosto že nastala zaradi nepremišljenega posega 
v prostor, posledica katerega pa je bila najprej prav 

površinska erozija tal. Erozija je omenjena tudi v 
zakonodaji s področja gozdarstva, kjer posebna 
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom pri režimu gospodarjenja z 
varovalnimi gozdovi določa, da Zavod za gozdove 
zagotavlja »… sanacijo poškodovanih tal zaradi 
preprečevanja erozije …« (UREDBA … 2005, 8997) 
in nadalje opredeljuje, da so varovalni gozdovi 
tisti, ki »… varujejo zemljišča usadov, izpiranja in 
krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih 
voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, 
gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo 
prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča 
pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo 
gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in 
plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z 
izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske 
raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne 
vegetacije.« (UREDBA … 2009, 4078). 

Podrobnejša priporočila za gozdarsko prakso 
v varovalnih gozdovih in gozdovih s poudarjeno 
varovalno vlogo bo mogoče izdelati z interdiscipli-
narnim delom različnih strok ali v okviru raziskav 
v ciljnih raziskovalnih projektih, kot je recimo, 
projekt l4–2244 Varovalni gozdovi: razvojne 
zakonitosti, ocena tveganja, usklajevanje gojenja 
gozdov in tehnologij izkoriščanja. 

6  vIrI
6  referenceS

ANKO, B./GOlOB, A./SMOlEJ, I., 1985. Varovalni gozdovi 
v Sloveniji: stanje po popisu 1980. ljubljana, Biotehniška 
fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, 118 s.

BRIllY, M., MIKOŠ, M., ŠRAJ, M., 1999. Vodne ujme: 
varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi. ljubljana, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 186 s.

čAMPA, l., 1994. Varovalne funkcije gozdov na plazovitih 
območjih Slovenije. V: Prvo slovensko posvetovanje 
o zemeljskih plazovih. Idrija, Rudnik živega srebra, 
s. 55–63.

čARMAN, M./MIKOŠ, M./PINTAR, M., 2007. Različni 
vidiki erozije tal v Sloveniji. V: Strategija varovanja 
tal v Sloveniji. ljubljana, Pedološko društvo Slovenije 
ljubljana, s. 39–50.

GAVRIlOVIĆ, S., 1962. Proračun srednje-godišnje količine 
nanosa prema potencijalu erozije. Glasnik šumarskog 
fakulteta, 26, s. 151–168.

GAVRIlOVIĆ, S., 1972. Inženjering o bujičnim tokovima 
i eroziji. Beograd, Izgradnja, 292 s. 

GlOBEVNIK, l., 2001. Celosten pristop k urejanju voda 
v povodjih. Doktorsko delo. ljubljana, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, 167 s.

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre



GozdV 68 (2010) 7-8 391

GOVERS, G./POESEN, J., 1988. Assessment of the interrill 
and rill contributions to total soil loss from an upland 
field plot. Geomorphology, 1, 4, s. 343–354.

GOZDNOGOSPODARSKI načrt Gozdnogospodarske 
enote Istra 2009–2018. 2009. Sežana, Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Sežana, 219 s.

HACQUET, B., 1784. Oryctographia Carniolica, oder 
Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, 
Istrien, und zum Theil der benachbarten länder. Zv. 3. 
leipzig, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 184 s.

HORVAT, A./ZEMlJIč, M. 1998. Protierozijska vloga 
gorskega gozda. V: Gorski gozd: zbornik referatov. 
19. gozdarski študijski dnevi. ljubljana, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, s. 411–424.

HORVAT, A./ZEMlJIč, M., 1991. Problematika urejanja 
hudourniških območij. Gradbeni vestnik, 41, 1–2, 
s. 3–5.

HORVAT, A. 2001. Metode določanja erozijsko ogroženih 
območij. Doktorsko delo. ljubljana, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, 194 s.

HORVAT, A., 1987. Hudourniške vode na Slovenskem. 
Ujma, 1, s. 35–38.

HORVAT, A., 1991. Gozd, voda in erozija v Sloveniji. V: 
O gozdu in gozdarstvu Slovenije. Maribor, Abram, 
s. 62–64.

HORVAT, A., 1995. Analiza erozijske in hudourniške 
problematike v Sloveniji. V: Pogubna razigranost: 100 let 
organiziranega hudourničarstva na Slovenskem (1884–
1994). ljubljana, Podjetje za urejanje hudournikov, s. 
222–225.

HORVAT, A., 1999. Določanje erozijsko ogroženih območij 
v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 57, 4, s. 186–194.

HORVAT, A., 2002. Erozija. V: Naravne nesreče in varstvo 
pred njimi. ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
s. 267–274.

IGlG, 1968. Osnove za erozijo in plavine v območju Save. 
ljubljana, Biotehniška fakulteta, Inštitut za lesno in 
gozdno gospodarstvo, Odsek za erozijo tal.

JAKŠA, J., 2007. Naravne ujme v gozdovih Slovenije. 
Gozdarski vestnik, 65, 10, s. 465–488.

JESENOVEC, S. (ur.), 1995. Pogubna razigranost: 110 
let organiziranega hudourničarstva na Slovenskem: 
1884–1994. ljubljana, Podjetje za urejanje hudournikov, 
276 s.

KARTA varovalnih gozdov v Sloveniji. 2006. Zavod za 
gozdove Slovenije, Oddelek za gozdnogospodarsko 
načrtovanje. 

KMECl, M., 1990. Slovenija brez gozda? Obup! ljubljana, 
Gozdarska založba, 73 s. 

KOlBEZEN, M., 1979. Transport hribinskega materiala 
na potokih vzhodnega in jugovzhodnega Pohorja kot 
posledica erozije tal. Geografski vestnik, 51, s. 73–83.

KOMAC, B./ZORN, M., 2005. Soil erosion on agricultural 
land in Slovenia – measurements of rill erosion in 
the Besnica valley. Acta geographica Slovenica, 45, 
1, s. 53–86.

KOMAC, B./ZORN, M., 2007. Meritve in modeliranje 
erozije v Sloveniji. V: Strategija varovanja tal v Sloveniji. 
ljubljana, Pedološko društvo Slovenije, s. 75–88.

KOMAC, B., ZORN, M., 2008. Pobočni procesi in človek. 
Geografija Slovenije, 15. ljubljana, Založba ZRC, 
217 s.

KOVAč, J., 2001. Varovalna in zaščitna vloga gozda. 
Življenje in tehnika, 52, 4, 48–51.

lAZAREVIĆ, R., 1968. Erozija u slivu Gvozdačke reke - 
prilog metodi za izradu karte erozije. Glasnik srpskog 
geografskog društva, 49, 2, s. 75–98.

lAZAREVIĆ, R., 1981. Soil Erosion in Yugoslavia. 
Geographica Iugoslavica, 3, s. 7–17.

lAZAREVIĆ, R., 1985. Novi postupak za određivanje 
koeficijenata erozije (Z). Erozija – stručno-informativni 
bilten, 13, s. 53–61.

MIKO, M., 2006. Analiza erozije prsti na poskusnih ploskvah 
v povodju Dragonje. Diplomsko delo. ljubljana, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 83 s.

MIKOŠ, M./PETKOVŠEK, G./ŠRAJ, M./BRIllY, M. 
2002. Analiza erozije tal v porečju Koritnice. Ujma, 
16, s. 319–325.

MIKOŠ, M. 1994. Erozija v Sloveniji, 1: Tudi sonaravno 
urejanje vodotokov mora upoštevati zakonitosti 
premeščanja plavin. Delo, 36, 237 (12. 10. 1994), s. 6.

MIKOŠ, M., 1995. Soodvisnost erozijskih pojavov v 
prostoru. Gozdarski vestnik, 53, 9, s. 342–351.

MIKOŠ, M., 1996. Vodna erozija v slovenskem prostoru. 
V: Zgodovina: del 2. Stanje in perspektive slovenske 
geodezije in geofizike : zbornik predavanj. ljubljana, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike 
Slovenije za geofiziko, s. 27–41. 

MIKOŠ, M., 2000. Prodna bilanca reke Save od Jesenic do 
Mokric. Gradbeni vestnik, 49, 11, 208–219.

MIKOŠ, M., ZUPANC, V., 2000. Erozija tal na kmetijskih 
površinah. Sodobno kmetijstvo, 33, 10, s. 419–423.

NA PRAKSI. 1952. Gozdarski vestnik, 10, s. 121–124.
NACIONAlNI program varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Uradni list R, 12, 44 (21. 5. 2002), 
s. 4297–4323.

NATEK, K., 1989. Erozija. V: Enciklopedija Slovenije, Zv. 
3. ljubljana, Mladinska knjiga, s. 57–58.

OCENA izvajanja Konvencije Združenih narodov o 
degradaciji tal v Sloveniji. 2005. ljubljana, Regionalni 
center za okolje.

PAUlIč, V., 1971. Erozija tal in hudourniki: Dragonja v 
slovenski Istri. Diplomsko delo. ljubljana, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 102 s.

PEDOlOŠKA karta Slovenije 1 : 25.000. 2005. ljubljana, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center 
za pedologijo in varstvo okolja.

PERKO, F./POGAčNIK, J., 1996. Kaj ogroža slovenske 
gozdove. Gozdni nasveti, 3. ljubljana, Gozdarska 
založba, 183 s.

PETKOVŠEK, G./MIKOŠ, M., 2002. Določitev dejavnika 
erozivnosti padavin in odtoka R na podlagi dnevnih 
padavin na povodju Dragonje. Gradbeni vestnik, 51, 
11, s. 322–330.

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre



GozdV 68 (2010) 7-8392

PETKOVŠEK, G./MIKOŠ, M., 2004. Estimating the R 
factor from daily rainfall data in the sub–Mediterranean 
climate of southwest Slovenia. Hydrological Sciences 
Journal, 49, 5, s. 869–877.

PETKOVŠEK, G., 2002. Kvantifikacija in modeliranje 
erozije tal z aplikacijo na povodju Dragonje. Doktorsko 
delo. ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
205 s.

PINTAR, J./MIKOŠ, M./VERBOVŠEK, V., 1986. Elementi 
okolju prilagojenega urejanja vodotokov – alternativa 
utesnjevanju živih naravnih procesov v toge objekte. 
ljubljana, Zbornik 2. Kongresa o vodah Jugoslavije, 
Zvezek 2, s. 800–814.

PINTAR, J./ZEMlJIč, M., 1990. Pokrovnost in obraslost 
površin. ljubljana, Vodnogospodarski inštitut, 35 s.

PINTAR, J., 1972. Urejanje hudourniških območij. 
Gozdarski vestnik, 30, 4, s. 113–119.

POESEN, J. W. A./HOOKE, J., M., 1997. Erosion, 
flooding and channel management in Mediterranean 
environments of southern Europe. Progress in Physical 
Geography, 21, 2, s. 157–199.

RAINER, F./PINTAR, J., 1972. Ogrožanje tal zaradi erozije, 
hudournikov in plazov. V: Zelena knjiga o ogroženosti 
okolja v Sloveniji. ljubljana, Prirodoslovno društvo 
Slovenije, s. 21–25.

RAINER, F./ZEMlJIč, M., 1975. Vpliv gozdov na vodni 
režim in erozijske procese. V: Gozdovi na Slovenskem. 
ljubljana, Borec, s. 97–100.

RAINER, F., 1950. O vplivu gozdov na vodni režim. 
ljubljana, Planska komisija lR Slovenije, 26 s.

RAINER, F., 1952. Vprašanja gozdarstva in ureditve 
hudournikov v Gornji Savski dolini. Gozdarski vestnik, 
10, s. 130–140.

RAINER, F., 1960/61. Erozija tal in varstvo narave v naših 
planinah. Proteus, 23, 8, s. 201–206.

RAJŠP, V./TRPIN, D. (ur.) 1997. Slovenija na vojaškem 
zemljevidu 1763–1787 (1804). Opisi, 3. zvezek. ljubljana, 
ZRC SAZU, Arhiv Republike Slovenije, 436 s.

RANDORF, T., 2004. Soil erosion as a big a problem as global 
warming, say scientists. The Guardian International (14. 
2. 2004). URl: http://www.guardian.co.uk/international/
story/0,3604,1148009,00.html.

RAVBAR, M., 1975. Kraška erozija v okolici Straže 
pri Novem mestu. Geografski obzornik, 22, 1–2, s. 
12–18.

REPE, B., 2002. Soil degradation threat to Slovenia's 
landscapes. Geografski zbornik, 42, s. 99–121.

REPOVŽ, M., 2005. Vpliv naklona na erozijo tal. Diplomsko 
delo. ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo, 52 s.

RIBIčIč, M., 2002. Inženirska geologija I: skripta. 
ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek 
za geologijo.

SOIl Erosion Site. 2005. URl: http://soilerosion.net/.
STAUT, M./MIKOŠ, M., 2008. Spremembe intenzivnosti 

erozije v porečju Dragonje v drugi polovici 20. stoletja. 
Annales, Series historia naturalis, 18, 1, s. 137–152.

STEPANčIč, D./lOBNIK, F./PRUS, T., RUPREHT, J., 

1984. Tla Slovenskega Primorja. ljubljana, Biotehniška 
fakulteta, VTOZD za agronomijo, 47 s.

ŠRAJ, M./lAH, A./BRIllY, M., 2008. Meritve in analiza 
prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula 
Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem 
okolju. Gozdarski vestnik, 66, 9, s. 406–416, 433.

ŠRAJ, M., 2003. Modeliranje in merjenje prestreženih 
padavin. Doktorsko delo. ljubljana, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, 236 s.

TITl, J., 1965. Socialnogeografski problemi na koprskem 
podeželju. Koper, Založba lipa, 165 s.

TOPOlE, M., 1998. Mirnska dolina: regionalna geografija 
porečja Mirne na Dolenjskem. ljubljana, Založba 
ZRC, 175 s.

UREDBA o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. 
2009. Uradni list RS, 29 (14. 4. 2009), s. 4078.

UREDBA o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom. 2005. Uradni list RS, 88 (4. 10. 2005), s. 
8997–8998.

VODNOGOSPODARSKE osnove Slovenije. 1978. ljubljana, 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije, 162 s.

VRŠIč, S./VAlDHUBER, J./PUlKO, B./STERGAR, 
A., 2000. Einfluß der Bodenpflege auf Erosion und 
Nährstoffbilanz. V: Bergrünung im Weinbau: XIII. 
Kolloquium des Internationalen Arbeitskreises. Maribor, 
Fakulteta za kmetijstvo, s. 112–115.

ZAKON o vodah. Uradni list RS, 12, 67 (26. 7. 2002), s. 
7648–7680.

ZEMlJIč, M., 1972. Erozijski pojavi v Sloveniji. Gozdarski 
vestnik, 30, 8, s. 233–238.

ZORN, M./KOMAC, B., 2005. Erozija prsti na kmetijskih 
zemljiščih v Sloveniji. Ujma, 19. s. 163–174.

ZORN, M./MIKOŠ, M., 2009. Erozija tal v slovenski Istri– 
Geologija, 52, 2, s. 221–232.

ZORN, M./PETAN, S., 2007. Meritve medžlebične erozije 
na različnih rabah zemljišč v slovenski Istri. V: Strategija 
varovanja tal v Sloveniji. ljubljana, Pedološko društvo 
Slovenije, s. 51–61.

ZORN, M./PETAN, S., 2008. Interrill soil erosion on 
flysch soil under different land use in Slovene Istria.
IOP Conference Series: Earth and Environmental 
Science, 4.

ZORN, M., 2008a. Erozijski procesi v slovenski Istri. 
Geografija Slovenije, 18. ljubljana, Založba ZRC, 
423 s.

ZORN, M., 2008b. Nekaj načinov preučevanja erozijskih 
procesov. Geografski vestnik, 80, 1, s. 91–108.

ZORN, M., 2009. Erosion processes in Slovene Istria. 
Part 1, Soil erosion. Acta geographica Slovenica, 49, 
1, s. 39–87.

ZUPANC, V./PINTAR, M./MIKOŠ, M., 2000. Simulacija 
erozije tal s poskusnega polja v latkovi vasi s pomočjo 
modela GlEAMS 2.1. V: Novi izzivi v poljedelstvu 2000 
– zbornik simpozija. ljubljana, Slovensko agronomsko 
društvo, s. 107–111.

Zorn M., Mikoš, M.: Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre



GozdV 68 (2010) 7-8 393

1 UvOd

Otok Kreta se poleg izjemne zgodovine, ki jo lahko 
v zelo različni obliki srečamo na vsakem koraku, 
ponaša tudi z izjemno bogatim  sredozemskim 
rastjem in rastlinstvom, med katerima so tudi 
številne endemične vrste. le malo je  območij na 
svetu, kjer je človek tako dolgo in tako intenzivno 
posegal v naravo, v prvobitne gozdove, kot je na 
grškem otoku Kreta. Ko se ozremo v daljno zgodo-
vino, v razcvet zgodnjih, visoko razvitih civilizacij  
omenjenega območja, nas lahko preseneča le, da 
kljub večtisočletnemu trajanju človekovih priti-
skov še vedno najdemo nekaj otočkov ohranjene, 
izjemno zanimive narave.

2 KrAŠKO POlje OMAlÓS

Ko v zadnjih majskih dneh sonce že močno pripeka 
na obalah Krete, se na visokih gorah v osrčju otoka 

viharniki visokogorja Krete
Dr. lado KUTNAR,  
Gozdarski inštitut Slovenije, ljubljana

še vedno talijo zadnje zaplate snega. Po vsega 10 
kilometrih vzpona iz severozahodne strani otoka 
prispemo na zanimivo kraško polje Omalós. Ta 
gorska planota, velikosti približno 3 kilometre v 
širino in toliko tudi v dolžino, leži na dobrih 1000 
metrih nadmorske višine, je drugo največje polje 
na Kreti; za planoto lassíthi na vzhodni strani 
otoka. Omalós je obkrožen z vrhovi od 1450 do 
1650 metrov nadmorske višine na severnem, 
vzhodnem in zahodni robu ter s precej višjimi 
vrhovi gorovja lefká Ori (Bele gore) na jugu, 
ki segajo vse do 2100 metrov nadmorske višine. 
V preteklosti je bila planota obdelana zaradi 
ugodnih razmer,  o čemer pričajo različni vzorci 
rabe: dolga trakasta polja na vzhodu, pravokotna 
polja na zahodu ter terase na obrobju. Kmetijska 
obdelava je večinoma opuščena, zato na planoti 
in njenem obrobju intenzivno pasejo predvsem 
drobnico. 

Na nadmorskih višinah od približno 1100 
do 1400 metrov v jugovzhodnem kotu planote 
se med pretežno grmičastim rastjem (npr. sliki 
2 in 3) pojavlja znamenita drevesna vrsta otoka 
Krete – zelkova (sliki 4 in  5). Zelkova (Zelkova 

Slika 1: Pogled na polje Omalós z južne strani (foto: l. Kutnar)

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 2: Trnati mleček Euphorbia acanthothamnos se pojavlja v obliki manjših, pravilno zaobljenih  grmov (foto: 
l. Kutnar).

Slika 3: češmin Berbeis cretica je precej pogosta vrsta visokogorja Krete (foto: l. Kutnar).

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 68 (2010) 7-8 395

abelicea) spada v družino brestovk (Ulmaceae) in  
zraste le nekako do 5 metrov v višino. Je ende-
mična vrsta otoka Krete in ena od ogroženih vrst 
(IUCN), ki ji zaradi urbanizacije grozi predvsem 
izguba primernih habitatov. Poleg tega je ta vrsta 
ogrožena tudi zaradi intenzivne paše in pogostih 
gozdnih požarov. Vendar pa so novejše terenske 
raziskave pokazale, da je vrsta razmeroma stabilna, 
saj kot kaže, se je celo nekoliko povečala njena 
abundanca.  

Na podobnih rastiščih najdemo tudi zani-
mivo vrsto javorja (slika 6), ki na prvi pogled 
nekoliko spominja na značilno vrsto našega 
submediteranskega območja – trokrpi javor 
(Acer monspessulanum). Vrsta javorja, ki raste na 
Kreti Acer sempervirens, je – za razliko od našega 
trikrpega javorja – zimzelen. Vednozeleni javor 
(Acer sempervirens) je po habitusu tudi precej 

Slika 4: Sestoj  zelo razvejanih dreves zelkove 
(Zelkova abelicea) (foto: l. Kutnar)

Slika 5: listi zelkove – endemične vrste Krete 
(foto: l. Kutnar)

nižji od trikrpega javorja, saj večinoma  zraste le 
do 5 metrov v višino. Pogosto ga najdemo v bolj 
razvejani, grmasti obliki, izjemoma pa se pojavlja 
tudi kot nizko drevo (slika 7). 

3 PrOtI vrhOvOM Krete

Približno 2 km južno od polja Omalós se poti raz-
cepijo: ena vodi proti najvišjim vrhovom gorovja 
lefká Ori, druga vodi ob njihovemu vznožju v 
znamenito sotesko Samariá. Po nekaterih podatkih 
je soteska Samariá z dolžino okoli 13 kilometrov 
najdaljša soteska v Evropi in najožja na celotnem 
svetu. Zaradi geomorfoloških  pa tudi pestrosti 
rastlinskih in živalskih vrst je bila soteska že leta 
1962 razglašena za narodni park.

če nas pot zanese na streho Krete, v visokogorje 
Belih gora (lefká Ori), se srečamo s številnimi 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 6: Drevo vednozelenega javorja (Acer sempervirens) (foto: l. Kutnar)

Slika 7: listi in plodovi vednozelenega javorja (Acer sempervirens) (foto: l. Kutnar)

Gozdarstvo v času in prostoru
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živopisanimi gorskimi cvetlicami. čeprav so višje 
rastoče grmovne in drevesne vrste vse bolj redke, 
saj poleg posameznih dreves vednozelenega javorja 
najdemo le  zelo razvejane viharnike vednozelenih 
cipres (Cupressus sempervirens) (sliki 8 in 9) in 
rdečeplodnega brina (Juniperus oxycedrus), so te 
toliko bolj zanimive in slikovite. Redki gozdiči ali 
celoten prostor s posameznimi drevesi skrivenče-
nih, razvejanih in plazečih vednozelenih cipres v 

Slika 8:  
Zanimiv 
habitus 
viharnikov 
vednozelenih 
cipres 
(Cupressus 
sempervirens) 
(foto:  
l. Kutnar)

Slika 9: Debla 
starodavnih 
cipres 
ustvarjajo 
nenavadne 
skulpture 
na pobočjih 
gorovja lefká 
(foto:  
l. Kutnar).

visokogorju Krete so pomembna naravovarstvene 
kategorija, saj jih uvrščamo v poseben evropski 
habitatni tip (oznaka 9290, Gozdovi z vrstami rodu 
Cupressus (Acero-Cupression)). Na vrhovih lefká 
Ori, kri se pnejo v višine  več kot 2000 metrov, se 
v hladnih vrtačah z zaplatami zadnjega snega v 
poznih pomladanskih dneh razraščajo posamezne 
blazinice alpinske vegetacije.  

Gozdarstvo v času in prostoru
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leta 2009 je slovensko gozdarstvo in gozdar-
sko pedagogiko obogatil nov učbenik. V izdaji 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
pri Biotehniški fakulteti je izšla knjiga Urejanje 
gozdov – upravljanje gozdnih ekosistemov prof.
dr. Andreja Bončine. Recenzenta knjige sta bila 
prof. dr. Juro čavlović (Univerza v Zagrebu) in 
prof. dr. Jurij Diaci (Univerza v ljubljani). Knjiga 
nadaljuje delo prof. dr. Franca Gašperšiča, ki je 
že s svojo knjigo Gozdnogospodarsko načrtovanje 
pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi zaokrožil 
dolgoletno delo na področju postavljanja temeljev 
sodobnega gozdnogospodarskega načrtovanja v 
Sloveniji. Učbenik prof. dr. A. Bončine temelji 
na srednjeevropski zasnovi urejanja gozdov ter 
na novih tehnoloških in vsebinskih dognanjih 
stroke.

Na začetku je, poleg opisa opredelitve, namena 
in razvoja urejanja gozdov, opisana teorija adap-
tivnega upravljanja. Vsebina učbenika nas potem 
popelje na področje načela trajnosti pri gospodar-
jenju z gozdovi. V poglavju je poudarjen pomen 
ministrskih konferenc o ohranjanju gozdov, 
opisan je tudi pomen certificiranja gozdov in 
lesnih izdelkov. Posebno podrobno in temeljito 
so opisani kazalniki (indikatorji) za preverjanje 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Poglavji 
Večnamensko gospodarjenje in Sonaravno gospo-
darjenje z gozdovi poudarjata pomen doktrine 
sonaravnosti in večnamenskosti v tradiciji slo-
venskega gozdnogospodarskega načrtovanja. Še 
posebno je pomemben opis ciljev gospodarjenja, 
njihove hierarhije, načina uresničevanja ter med-
sebojnih odnosov.

Gozdni prostor in njegova členitev je tema 
poglavja, kjer so podrobno pojasnjene različne 
prostorske členitve gozdov. Poglavje je bogato 

IZŠEl JE UčBENIK

Urejanje gozdov – upravljanje gozdnih ekosistemov  
prof. dr. Andreja bončine

opremljeno z grafičnimi prikazi, pri čemer je 
izpostavljen pomen novih tehnologij (digitalne 
karte, ortofoto načrti …). Podobno je obravnavan 
tudi čas, kot sestavina načrtovanj; nazorno so 
prikazane ključne sestavine časa pri usmerjanju 
razvoja gozdov, kot so proizvodna doba in pomla-
ditvena doba, opisana pa so tudi časovna merila 
v prebiralnem gozdu.

Največ pozornosti ja avtor  namenil opisu 
načrtovalnega postopka. Podrobno so obravna-
vane vse faze načrtovalnega procesa: priprava, 
inventura in zbiranje drugih informacij, analiza 
dosedanjega gospodarjenja, razvojno analizi-
ranje (napovedovanje) ter neposredna izde-
lava gozdnogospodarskih načrtov – opredelitev 
ciljev, smernic in ukrepov. Poseben poudarek 
je  namenjen kontroli v gozdnogospodarskem 
načrtovanju, predvsem v povezavi s presojo  
opravljenih ukrepov ter s presojo doseženih 
ciljev gospodarjenja.

Učbenik zaključujejo izbrana poglavja. Tu avtor 
izpostavi pomen participativnega načrtovanja, 
ki v sodobni demokratični družbi pridobiva na 
pomenu. Med izbranimi poglavji  je tudi opis 
obravnavanja splošnokoristnih funkcij gozdov 
v Švici, ki je na tem področju tudi nam lahko 
pomemben zgled. Knjigo  končuje kratek prikaz 
možnosti načina izdelave načrtov za gozdno 
posest v Sloveniji.

Naj sklenemo. Učbenik, ki je sicer namenjen 
predvsem študentom univerzitetnega študija 
gozdarstva, je nedvomno pomemben prispevek 
slovenski gozdarski stroki. Prepričani smo, da 
bo knjiga v prihodnje nepogrešljivo gradivo v 
knjižnici vsakega strokovnjaka za urejanje gozdov 
v slovenskem prostoru.

Dragan MATIJAŠIĆ

Književnost
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Akademik dr. Alojz Šercelj, 
1921–2010
17. maja letos se je končala življenjska pot biologa-
palinologa akademika dr. Alojzija Šerclja. Rodil se je 
8. decembra 1921 na Gorenjem Polju pri Dolenjskih 
Toplicah. leta 1941 je maturiral na Klasični gim-
naziji v ljubljani in se vpisal na klasično filologijo 
Filozofske fakultete in med vojno prekinil študij. Po 
vojni je nadaljeval s študijem biologije in geologije in 
leta 1948 diplomiral. Po diplomi je bil srednješolski 
profesor, leta 1954 pa je prišel na Arheološki inštitut 
SAZU, kjer je organiziral palinološki laboratorij za 
paleobotanične raziskave, ki so temeljile na palino-
loških, ksilotomskih in karpoloških proučevanjih. 
Pri palinoloških raziskavah je sodeloval z gozdarji, 
svoja spoznanja je objavljal tudi v Gozdarskem 

vestniku. če se ozremo le na njegovo delovanje, 
zanimivo za gozdarje (tega je bilo ogromno), in 
naštejemo le njegove najpomembnejše ugotovitve, 
jih lahko strnemo takole.

Na podlagi paleovegetacijskih raziskav je bilo 
njegovo pomembno odkritje, da je bil pri nas post-
glacialni razvoj vegetacije časovno nekoliko dru-
gačen kot v Srednji Evropi. Gozdne faze so nastale 
precej prej kot v predelih severno od Alp.

Drugo pomembno Šercljevo spoznanje je bilo, 
da sta bili južno od Alp – v primerjavi s Srednjo 
Evropo – zamenjani prvi fazi holocenske gozdne 
vegetacije. Severno od Alp se je začel razvoj gozda 
s fazo leske in nato s fazo mešanega hrastovega 
gozda, medtem ko je južno od Alp mešani hrastov 
gozd dosegel vrh pred leskovo fazo (slika). Na 
podlagi teh raziskav je leta 1961 na Biotehniški 

fakulteti doktoriral s tezo 
Naseljevanje gozdne vege-
tacije v Sloveniji od zadnje 
poledenitve do danes. 

Pomembno Šercljevo  
delo so tudi palinološka 
proučevanja gozdnih tal, 
ki so fitocenologom omo-
gočila vpogled v razvojna 
dogajanja gozdov v bližnji 
preteklosti, kar jim omo-
goča razumevanje stanja 
sedanjih gozdnih združb.

Za gozdarje je gotovo naj-
pomembnejše njegovo delo 
Začetki in razvoj gozdov v 
Sloveniji, ki je izšlo leta 1996 
pri Slovenski akademiji zna-
nosti in umetnosti – Razred 
za naravoslovne vede. V njem 
je dokumentirano prikazal 
razvoj gozdov na slovenskem 
ozemlju po zadnji polede-
nitvi. V delu so prikazane 
pelodne  fotografije gozdov iz 
vseh slovenskih območij. 

Ob  zdajšnjem vsako-
dnevnem srečevanju s »pod-
nebnimi spremembami« je 
delo vredno prebrati.

Mag. Franc PERKO.

In memoriam
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Oxf. vrstilec  
in zap. št. v slovarju Izraz Razlaga

624.1  .10.80  2912 etat m, letni delež etata/0839/, določen za eno gospodarsko leto
624.1  .12.80  2914 sečnja ž, predvidena od gozdne uprave določena ali potrjena (letna) sečna 

količina, ki se lahko razlikuje od etata
624.1  .01.60  0838 načrt m, sečni načrt sečenj/0465/ po prostoru, času, načinu in koli-

čini lesa
221.0  .02.70. 0213 sečnja ž vsakršen poseg, kjer se iz sestoja odstrani drevesa ali 

dele sestoja
31.      .01.70  0465 sečnja ž (in spravilo) delovna faza pridobivanja lesa/0466/, ki obsega podi-

ranje, izdelavo sortimentov, spravilo in skladiščenje 
lesa

525.9  .02.80  2788 posek m, letni sečna količina/0770/, pridobljena v enem gospodar-
skem letu

prof. dr. Marjan lIPOGlAVŠEK

Strokovno izrazje
Terminološka komisija je pri svojem dosedanjem delu 
naletela na nekatere probleme uporabe strokovnih 
izrazov. Danes objavljamo nekaj izrazov z razlagami iz 

gozdarskega slovarja lexicon silvestre, za katere smo 
se dogovorili. Opozoriti velja da izraz sečnja pomeni 
dejavnost, ki opredeljuje tudi način gospodarjenja (npr. 
golosečnja, skupinsko postopna sečnja), medtem ko 
posek pomeni samo posekano količino lesa.
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Uvodnik

Gozdovi in ujme 

Med 17. in 19. septembrom so mnogokje v Sloveniji dosegli nove rekordne 
vrednosti padavin v 48 urah. Posledica so bile poplave kar na tretjini Slo-
venije in sprožili so se številni plazovi. Velika količina padavin v kratkem 
časovnem razdobju, urbanizacija poplavnega prostora, vse več tlakovanih 
in asfaltiranih površin, ki preprečujejo ponikanje padavin, umetni odtoki 
in urejene struge vodotokov zaradi izsuševanja kmetijskih površin in 
urbanizacije, ki pospešujejo hiter odtok vode, pomanjkanje zadrževalnikov 
za vodo, pa še kaj bi lahko našteli, so v Sloveniji povzročili katastrofalne 
posledice. Seveda pa pri tem, ko govorimo o škodi zaradi poplav, ne smemo 
zanemariti erozije in številnih hudournikov ter plazov. 

Zavedati se moramo tudi, da je ob tako visoki intenzivnosti pada-
vin še mnogo večje gospodarske posledice preprečil gozd. Vendar se 
o tem skoraj ne govori, zato je pomembno, da se tega spomnimo vsaj 
gozdarji. 

Skoraj polovico Slovenije je potencialno erozijsko ogrožene, še 
približno tretjino je labilnih in pogojno stabilnih zemljišč. Košir je 
leta 1976 v delu Zasnova uporabe prostora – Gozdarstvo - Vrednote-
nje gozdnega prostora po varovalnem in lesnoproizvodnem pomenu 
na osnovi naravnih razmer zapisal: »V danih geoloških, orografskih, 
klimatskih in hidroloških razmerah Slovenije prevzemajo gozdovi 
najpomembnejšo vlogo pri varstvu naselij, tehnične infrastrukture 
in kmetijskih zemljišč pred naravnimi stihijami. Sedanje klimatske 
razmere, ki omogočajo rabo izkrčenih gozdnih zemljišč za razmeroma 
stabilno kmetijsko proizvodnjo, je mogoče ohraniti le preko določene 
gozdnatosti. To potrjujejo številni svetovni primeri iz daljne in bližnje 
preteklosti, ki so na obsežnih geografskih območjih, kjer so bili gozdovi 
opustošeni in uničeni, propadla kmetijska zemljišča in je prebivalstvo 
obubožalo.« 

Trajno varovalni gozdovi, gozdovi s vsestransko poudarjenim varo-
valnim značajem, obrežni varovalni gozdovi, gozdovi interferenčnih 
klimatov in gozdovi labilnih talnih kompleksov zavzemajo kar dve 
tretjini slovenskega gozdnega prostora ali dobro tretjino celotnega 
slovenskega ozemlja. Gozd zadržuje, vpija vodo in ovira njeno naglo 
odtekanje, s koreninskim spletom zadržuje tla in tako preprečuje, 
da bi nastale večje količine nevezanega erozijskega drobirja, ki bi ga 
vode lahko odnašale v hudournike. Gozd opravlja varovalno funkcijo 
v celotnem vodozbirnem območju, gozd in tudi posamezno drevje 
pa tudi na samih brežinah vodotokov. Če je plazina plitvejša, kot so 
drevesne korenine, je gozd tudi stabilizator potencialnih plazečih 
plasti. Seveda pa gozd ni vsemogočen in ne more preprečiti posledic 
vseh preveč številnih nepremišljenih človekovih posegov, še vedno pa 
blaži njegove posledice.

Mag. Franc PERKO
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1  UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA

1  INTRODUCTION WITH PROBLEM 
DEFINITION

V Sloveniji jelka (Abies alba Mill.) zagotovo ne 
sodi med drevesne vrste, ki bi jih gozdarska stroka 
in tudi širša družba spregledali ali celo namerno 
zatirali. Tudi na raziskovalnem področju spada 
jelka v celoti vzeto med nadpovprečno raziskane 

GDK 56:174.7 Abies alba Mill.(497.4)(045)=163.6

Prirastoslovne značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji 
Growth and Yield Characteristics of European Silver Fir (Abies alba Mill.) in 
Slovenia

Aleš KADUnc1

Izvleček:
Kadunc, A.: Prirastoslovne značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 9. V 
slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 54. Prevod avtor, lektoriranje angleškega besedila Breda 
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.  
namen prispevka je ugotoviti produkcijske sposobnosti jelovih (Abies alba Mill.) sestojev, opozoriti na nekatere 
rastne značilnosti in prikazati kakovostno strukturo jelovih dreves. V raziskavo smo zajeli 14 rastiščnih enot. na 
vsaki smo postavili 5 raziskovalnih ploskev v odraslih, nerazgrajenih sestojih, kjer je jelka prevladovala. Produkcijska 
sposobnost rastišč se zmanjšuje z nadmorsko višino in skalovitostjo, večja pa je na konkavnih terenih in osojnih 
ter vzhodnih legah. V analiziranih sestojih so se jelke pomladile v 5 do 70 letih. na veliki večini rastiščnih enot se 
višinski in debelinski prirastek zmanjšujeta tudi po prirastni depresiji v obdobju 1960 do 1990. Podstojne jelke so 
v povprečju za 10 do 40 let mlajše od dominantnih, na manj produktivnih rastiščih so razlike manjše. Sortimentna 
struktura jelke je ugodnejša na rastiščih (nekarbonatnih) jelovij, deloma tudi na bukovih rastiščih, navzdol pa 
izstopajo dinarski jelovo-bukovi sestoji. Vrednost jelke je v zelo veliki meri pogojena s prsnim premerom, v majhni 
meri pa tudi z utesnjenostjo oziroma velikostjo krošnje, večvrhatostjo ter boniteto rastišča. 
Ključne besede: rast, produkcijska sposobnost rastišča, sortimentna struktura, proizvodna doba, pomladitvena 
doba, jelka, Slovenija

Abstract:
Kadunc, A.: Growth and Yield characteristics of European Silver Fir (Abies alba Mill.) in Slovenia. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. 
quot. 54. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic. 
The aim of this paper is to establish site productivities of Silver fir (Abies alba Mill.) stands, to show some growth 
characteristics and to analyze the quality structure of Silver fir trees. The research was carried out on 14 site 
units. On each, 5 research plots in mature, compact stands where Silver fir dominated were set. Site productivity 
decreases with the altitude and stoniness while being higher on the concave sites and on the shady or eastwards 
exposed positions. Silver firs from the analyzed stands regenerated in periods lasting 5-70 years. The height and 
diameter increments are still decreasing after the increment depression in years 1960-1990 on the majority of the 
sites. The overtopped Silver firs are 10-40 years younger than the dominant ones. The differences are lower on the 
less productive sites. The assortment structure of Silver fir is more favorable on Silver fir (noncarbonated) sites, 
partially also on beech sites, while the dinaric Silver fir-beech stands showed the worst structure. The value of the 
Silver fir stems depends to a very large extent on the diameter at breast height, while crown size or crown isolation, 
forking and site productivity have little effect. 
Key words: growth, site productivity, assortment structure, production period, regeneration period, European 
Silver Fir, Slovenia
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drevesne vrste pri nas (Kotar, 1995a). Razlogi za 
to tičijo v njenem precejšnjem gospodarskem 
pomenu tehnično zanimivega iglavca, v njeni 
precejšnji rastiščni razprostranjenosti, v težavah 
pri gospodarjenju s to vrsto (propadanje, neu-
spešno pomlajevanje; problematika prebiralnega 

Znanstvena razprava
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gozda) in nenazadnje v dejstvu, da je jelka (bila) 
izredno močno zastopana v državnih (družbenih) 
gozdovih. ne glede na to pa celostne  podobe o 
prirastoslovnih značilnosti jelke − tako kot pri 
bukvi (Kotar, 1995b, Kotar, 1996, Kotar in Robič, 
2001, Kadunc, 2006, Kadunc in Kotar, 2005, 
Kadunc in Kotar, 2008) − še nimamo.

V tujini intenzivno proučujejo rastne značil-
nosti, produkcijo in vrednost jelovih sestojev ozi-
roma dreves (e. g. Keller, 1978, Hanewinkel, 2002, 
Wilson in Elling, 2004, Pinto s sod., 2008). Pri nas 
so še najbolje proučene značilnosti radialnega 
priraščanja (širine branik), pri čemer prevladujejo 
dendrokronološke analize (e. g. Levanič, 1996, 
Čufar s sod., 1999, nagel s sod., 2007). nekaj 
zanimivih raziskav priraščanja jelke je nastalo 
zaradi pojava obsežnejšega propadanja jelovih 
dreves v polpreteklem obdobju (Perko in Rebula, 
1970, Prelc s sod., 1993). V zadnjem obdobju so 
pri jelki proučevali tudi značilnosti debelinskega 
prirastka  na ravni celotne Slovenije (Klopčič s 
sod., 2010) in značilnosti rasti v raznomernih 
sestojih na rastišču jelovo-bukovega gozda na 
visokem krasu (Gorše, 2009). Od številnih rastišč, 
kjer se jelka pojavlja v pomembni primesi ali celo 
kot dominantna vrsta, je z vidika produkcijske 
sposobnosti proučenih le nekaj (Pelhan, 1989, 
Gasparič in Srnovršnik, 1990, Bedenik, 2009). 
Je pa produkcijsko sposobnost (tudi) jelovih 
rastišč ocenjeval Živko Košir, vendar na podlagi 
fitoindikacije (Košir, 1975). Sortimentni sestav 
oziroma vrednost jelovih hlodov so proučevali 
številni avtorji (Rebula, 1996, Rebula, 1998a, 
Rebula, 1998b, Rebula, 2003, Lipoglavšek, 2004, 
Rebula, 2005, Kotar, 2006, Kadunc, 2007), vendar  
je velik del raziskav omejen na jelko z dinarskega 
območja. 

namen prispevka je podati pregled raziskav 
produkcijskih sposobnosti rastišč, v katerih se 
jelka naravno pojavlja v pomembnem deležu, 
opozoriti na nekatere rastne značilnosti jelke v 
gozdnih sestojih in nenazadnje prikazati kakovo-
stno strukturo jelovih dreves pri nas ter predlagati  
priporočene dolžine proizvodnih dob oziroma 
ciljne premere. 

2  OBMOČJE RAZISKAVE IN 
METODE DELA

2  RESEARCH AREA AND METHODS
2.1  Območje raziskave
2.1  Research area 

Raziskavo smo izpeljali na večjem deležu rastišč, 
kjer se jelka pojavlja s pomembnim ali celo pre-
vladujočim deležem (preglednica 1). na vsaki 
rastiščni enoti smo postavili pet ploskev, velikosti 
30 × 30 m. Ploskve smo postavili v nerazgrajene 
debeljake s čim višjim deležem jelke, zlasti v 
strehi sestoja. Skupno smo analizirali  štirinajst 
rastiščnih enot (70 ploskev). Za vse ploskve smo 
ugotovili klasične topografske parametre in tudi 
posneli geografske koordinate. 

2.2 Metode dela
2.2 Methods

na vseh analiziranih ploskvah smo evidentirali 
vse drevje s prsnim premerom vsaj 10 cm. Za 
vsako nadmersko drevo smo ugotovili drevesno 
vrsto, prsni premer, socialni razred (Kraft 1884, 
cit. po Assmann, 1961), utesnjenost in velikost 
krošnje po petstopenjski lestvici (Assmann, 
1961). Za vsako drevo smo tudi po četrtinskih 
sekcijah debla ugotovili prevladujoč sortiment 
glede na standarde JUS. Pri vseh drevesih smo 
zabeležili tudi vse opazne posebnosti (npr. pri-
sotnost epikormskih poganjkov, poškodbe debla, 
večvrhatost). Skupno smo analizirali 2.804 dreves, 
od tega 1.795 jelk. 

nadalje smo na vsaki ploskvi določili devet 
najdebelejših jelk, katerim smo pred posekom 
izmerili projekcijo krošnje v smereh sever, vzhod, 
jug in zahod. Ob izvedbi debelne analize smo za 
ta drevesa (skupno 630; po devet na ploskev, 70 
ploskev) tudi podrobno opredelili vse notranje 
napake debel (patološko mokro srce, trohnoba, 
kolesivost,...) in določili kakovost vsem sorti-
mentom. 

Za boljšo predstavo o starostni strukturi sesto-
jev smo na osmih rastiščnih enotah s pomočjo 
izvrtkov ugotovili tudi starost podstojnih jelk 
(skupno 129 dreves). 

na podlagi debelnih analiz posekanih jelk 
smo ugotovili rastiščni indeks (SI100) po znanem 
postopku (Kotar, 2005). S pomočjo ugotovljenih 
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Lokacija Rastiščna enota Naklon 
(°)

Ska-
lovi-
tost 
(%)

Nad. 
višina 

(m)

Gostota 
(N/ha)

LZ  
(m3/ha)

Delež 
jelke 
(% v 

G/ha)

Št. 
anal. 
jelk

Grmače Bazzanio-Abietetum 10-28 0 300-320 244-367 812-1093 83-98 110
Straža - Dolenj-
ske Toplice

Dryopterido-Abietetum 
(predinaricum) 0-15 0-5 240-260 256-344 634-1194 82-96 102

Litija (Žerjavica, 
Grmače)

Dryopterido-Abietetum 
(prealpinum) 11-32 0 250-790 211-400 761-944 83-91 72

Brezova reber Hedero-Fagetum myr-
tilletosum 5-10 1-10 240-260 444-489 845-1035 83-96 161

Jelovica Homogyno sylvestris-
Fagetum 6-17 5-25 1120-

1185 411-878 706-916 46-78 114

Brezova reber Lamio orvalae-Fage-
tum 6-12 15-65 430-460 389-500 870-1075 67-92 108

Haloze* Luzulo albidae-Abie-
tetum 13-26 0 355-410 289-600 538-672 70-88 163

Podturn Neckero-Abietetum 2-20 90-95 790-840 511-611 467-658 60-78 176

Črmošnjice Omphalodo-Fagetum 
asaretosum 5-20 2-30 640-670 389-467 581-767 59-88 86

Podturn Omphalodo-Fagetum 
hacquetiotosum 2-10 30-70 800-805 278-589 562-767 39-58 89

Podturn Omphalodo-Fagetum 
mercurialetosum 10-25 40-80 810-820 333-556 479-685 62-79 124

Podturn Omphalodo-Fagetum 
neckerotosum 10-20 70-85 790-820 356-456 530-814 46-73 108

Podturn Omphalodo-Fagetum 
typicum 2-12 25-65 750-760 389-667 596-677 75-89 213

Haloze* Polysticho setiferi-Abi-
etetum 11-22 0 320-350 411-589 570-867 65-87 169

Preglednica 1: Temeljne značilnosti analiziranih rastiščnih enot

* Podatki za združbi iz lokacije Haloze so povzeti iz Bedenik, 2009. 

rastiščnih indeksov in slovaških donosnih tablic 
(Halaj s sod., 1987) smo ocenili produkcijsko 
sposobnost rastišč v m3ha-1leto-1 (višina povpreč-
nega volumenskega prirastka (brez skorje) sestoja 
v času kulminacije; v nadaljevanju MAIMAKS). 
Raven proizvodnosti smo ocenili na podlagi 
gostote sestoja. 

na podlagi sortimentne sestave, cenika 
sortimentov (preglednica 2), stroškov prido-
bivanja lesa (metodologija po Rebula, 1998a, 
Rebula, 2005, Malovrh in Winkler, 2006; reva-

lorizirano na leto 2009) in donosnih tablic (za 
oceno razvoja volumenske produkcije sestoja 
skozi čas) smo določili starost sestojev, pri 
kateri vrednostno kulminirajo (upoštevana je 
zgolj lesnoproizvodna funkcija). Ugotovljeni 
čas kulminacije pravzaprav podaja dolžine 
proizvodnih dob, na podlagi debelinske rasti in 
izračunanih proizvodnih dob pa smo določili 
optimalne ciljne premere. 

Vse analize za rastiščni enoti Luzulo albidae-
Abietetum in Polysticho setiferi-Abietetum so 

Preglednica 2: Odkupne cene fco. kamionska cesta za sortimente jelke (v €m-3)

Kakovostni razred

Žagovci I Žag
ovci  II Žagovci III Preostali tehnični 

les Brusni les celulozni les

71 53 42 43 24 16
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opravljene na podlagi podatkov diplomske naloge 
Bedenika (2009). 

Med statističnimi metodami smo se poslužili 
opisne statistike, sklepne statistike, korelacijske 
in regresijske analize. 

3  REZULTATI
3  RESULTS
3.1  Produkcijska sposobnost jelovih 

sestojev
3.1  Site productivity of Silver fir stands

največjo produktivnost dosegajo jelovi sestoji 
na bukovih rastiščih nizkih nadmorskih višin 
(submontanski in spodnji montanski pas) ter na 
rastiščih jelovij s praprotmi oziroma jelovji na 
nekarbonatnih kamninah (preglednica 3). Zelo 
skalovite (Neckero-Abietetum) in skalovite prisojne 
lege (Omphalodo-Fagetum mercurialetosum) so 
najmanj produktivne. Opazno je tudi, da jelka 
na »čistih« bukovih rastiščih (Hedero-Fagetum, 

Homogyno-Fagetum, Lamio orvalae-Fagetum) 
dosega višjo raven proizvodnosti (višje gostote), 
kar je lahko posledica komplementarnosti vrst 
(jelke in bukve) oziroma bolj utesnjenih krošenj 
(večje enomernosti). Zaradi popolnejšega pregleda 
v preglednici dodajamo tudi podatke drugih 
avtorjev (Pelhan, 1989, Gasparič in Srnovršnik, 
1990, Bedenik, 2009). Ena izmed ploskev, ki smo 
jo analizirali v okviru rastiščne enote Omphalodo-
Fagetum asaretosum, je verjetno na prehodu iz 
omenjenega sintaksona v sintakson Omphalodo-
Fagetum scopolietosum (aceretosum). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri rastiščni 
(topografski) in sestojni dejavniki vplivajo na 
produkcijsko sposobnost. 

V prvem koraku smo preizkusili, ali so ocene 
SI100 odvisne od starosti (če se produkcija s časom 
poveča, imajo primerljivi mlajši sestoji večje vre-
dnosti) oziroma od temeljnice sestoja (če gostota 
sestoja vpliva na SI100, potem je slednji kazalnik le 

Rastiščna enota
SI100 Raven proizvodnosti MAIMAKS

Min Maks Ar. sr. Min Maks Mo-
dus Min Maks Ar. sr.

Bazzanio-Abietetum 40 44 41,2 2 2 2 14,5 16,9 15,3
Dryopterido-Abietetum preal. 36 42 38,4 2 3 2 13,0 15,9 13,9
Dryopterido-Abietetum 
pred. 36 42 39,6 2 2 2 12,0 15,9 14,3

Hedero-Fagetum myrt. 38 42 40,0 3 3 3 15,0 17,9 16,4
Homogyno-Fagetum 26 30 28,4 2 3 3 7,7 9,9 8,8
Lamio orvalae-Fagetum 40 44 40,8 3 3 3 16,3 19,0 16,8
Luzulo-Abietetum 32 36 34,8 2 2 2 9,8 12,0 11,3
Neckero-Abietetum 22 26 23,6 2 3 2 5,3 6,8 6,0
Omphalodo-Fagetum asar. 32 38 33,2 2 2 2 9,8 13,3 10,5
Omphalodo-Fagetum hacq. 26 32 29,2 2 3 2 7,7 9,8 8,5
Omphalodo-Fagetum merc. 24 28 26,0 2 2 2 6,0 7,8 6,8
Omphalodo-Fagetum neck. 28 30 29,2 2 2 2 7,8 8,7 8,3
Omphalodo-Fagetum typ. 22 32 27,6 3 3 3 6,0 10,7 8,6
Polysticho-Abietetum 34 38 36,8 2 3 3 12,0 15,0 13,5
Omphalodo-Fagetum festu-
cetosum* 22 32 27,7 2 3 3 6,0 10,7 8,8

Omphalodo-Fagetum calam-
grostidetosum* 18 26 23,9 2 2 2 4,5 7,7 6,7

Blechno-Fagetum** 22 30 26,4 1 1 1 5,8 9,1 7,6

* Gasparič in Srnovršnik, 1990
** Pelhan, 1989

Preglednica 3: Produkcijska sposobnost jelovih sestojev na analiziranih rastiščnih enotah
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omejeno uporaben, in sicer le v razponu ustrezno 
gostih sestojev). Po posameznih rastiščnih enotah 
so bili korelacijski koeficienti za relacijo SI100 in 
temeljnica sestoja v celoti neznačilni, prav tako 
pri relaciji SI100 in starost sestoja,  razen sinta-
ksonov Luzulo-Abietetum (r = -0,903; P = 0,036) 
in Omphalodo-Fagetum typicum (r = –0,914; 
P = 0,030). Če smo v parcialno korelacijo kot 
kovariato vključili nadmorsko višino, smo tudi za 
omenjeni združbi ugotovili neznačilno povezavo 
med starostjo in SI100. 

V naslednjem koraku smo s pomočjo multi-
variatne regresijske analize (metoda Stepwise) 
preizkusili, kateri dejavniki vplivajo na SI100 
oziroma na MAIMAKS. Kot vplivne dejavnike smo 
preizkusili naslednje: naklon (°), nadmorsko 
višino (m), skalovitost (%), prisojnost (tvorili 
smo spremenljivko dummy; prisojne lege imajo 
vrednost 1, preostale lege imajo vrednost 0), 
osojnost (tvorili smo spremenljivko dummy; 
osojne lege imajo vrednost 1, preostale lege imajo 
vrednost 0), orientiranost na vzhod (preizkus 
na podlagi rezultatov Pinto s sod., 2008; tvorili 
smo spremenljivko dummy; vzhodne lege imajo 
vrednost 1, preostale lege imajo vrednost 0), 
konkavnost reliefa (tvorili smo spremenljivko 
dummy; vznožja pobočij in vrtače imajo vrednost 
1, preostale lege vrednost 0), konveksnost reliefa 
(tvorili smo dummy spremenljivko; grebenske 
lege in platoji imajo vrednost 1, preostale lege 
vrednost 0) in delež jelke v temeljnici (%). Pri 
SI100 smo skupno pojasnili skoraj 82 % variance 
(R2 = 0,817), pri MAIMAKS pa slabih 80 % (R2 = 
0,797). na obe odvisni spremenljivki pozitivno 
vplivajo konkavnost terena, osojnost lege ali 
njena vzhodna orientiranost, kot spremenljivki z 

negativnim vplivom pa smo potrdili nadmorsko 
višino in skalovitost (preglednica 4). največji delež 
variabilnosti pri obeh odvisnih spremenljivkah 
pojasni nadmorska višina (približno 60 %), pri 
SI100 sledijo skalovitost (približno 10 % prispeva k 
pojasnjevanju variabilnosti), konkavnost, osojnost 
in nazadnje vzhodna orientiranost. Pri MAIMAKS je 
na drugem mestu po vplivnosti konkavnost reliefa 
(pojasni okoli 8 %), sledijo osojnost (pojasni okoli 
8 %), skalovitost in vzhodna orientiranost. 

3.2 Značilnosti debelinskega in 
višinskega priraščanja

3.2 characteristics of diameter and height 
increment

Iz priraščanja dreves lahko do neke mere ugo-
tovimo, kolikšen čas so preživela v zastrtosti 
oziroma v kako dolgih obdobjih je potekalo 
pomlajevanje. na podlagi debelnih analiz  zdaj 
dominantnih jelke smo prek učinka zastrtosti 
ugotovili okvirne dolžine pomladitvenih dob 
(preglednica 5). Predstavljene dolžine pomla-
ditvenih dob se nanašajo samo na dominantno 
drevje (v primeru upoštevanja še podstojnih 
dreves, bi ponekod ugotovili daljše pomladitvene 
dobe, če bi (del) podstojnih dreves še lahko šteli 
v isto generacijo), ki  jeosrednji del sestoja, ter 
na podlagi njegovih lastnosti določamo cilje in 
ukrepe pri gospodarjenju. Ugotavljamo, da je 
razpon pomladitvenih dob zelo širok, od 5 do 70 
let (Jelovica). Rezultati opozarjajo, da na dolžino 
pomladitvene dobe vpliva marsikaj: star sestoj, 
skalovitost, sušnost, pritalna vegetacija in rednost 
ter obilnost semenenja. Rastišče Omphalodo-Fa-
getum asaretosum, npr., ni posebno strmo, je na 

Preglednica 4: Parametri multivariatne regresijske analize za odvisni spremenljivki SI100 in MAIMAKS

Značilne neodvisne 
spremenljivke

SI100 MAIMAKS

Parame-
ter (b)

St. tvega-
nja

Prispevek 
k R2

Parame-
ter (b)

St. tvega-
nja

Prispevek 
k R2

Konstanta 40,025 0,000 – 14,739 0,000 –
nadmorska višina (m) –0,012 0,000 0,634 –0,007 0,000 0,597
Skalovitost (%) –0,059 0,000 0,102 –0,028 0,004 0,018
Konkavnost reliefa  3,776 0,000 0,044 2,836 0,000 0,083
Osojnost  1,923 0,024 0,021 1,355 0,011 0,082
Vzhodna lega  1,765 0,026 0,015 1,126 0,023 0,017
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osojni legi z zmerno skalovitostjo, vendar se na 
teh rastiščih pritalna vegetacija  zelo razraste in 
upočasnjuje razvoj. Daljše pomladitvene dobe so 
tudi na zelo skalovitih (npr. Neckero-Abietetum) 
in prisojnih tleh (Omphalodo-Fagetum mercuria-
letosum). Sicer pa smo z multivariatno regresijsko 
analizo (preizkusili smo isti nabor vplivnih spre-
menljivk kot pri SI100) skupno pojasnili skoraj 33 
% variabilnosti pomladitvene dobe (R2 = 0,326). 
Potrdili smo statistično značilen vpliv nadmor-
ske višine (b = 0,024; P = 0,001; prispevek k R2 
= 0,285) in skalovitosti (b = 0,124; P = 0,046; 
prispevek k R2 = 0,042), konstanta pa je znašala 
12,845 (P = 0,002). 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj vpliva na 
starost, pri kateri kulminira tekoči višinski ozi-
roma tekoči debelinski prirastek pri posameznih 
drevesih jelke. S pomočjo Pearsonove korelacijske 
analize smo ugotovili, da jelka hitreje kulminira 
v višinskem priraščanju na boljših bonitetah, če 
ima večje krošnje in večje prirastke ter je manj 
časa zastrta (preglednica 6, zgornji del). Praktično 
identično velja za čas kulminacije tekočega debe-
linskega prirastka, le da so zveze nekoliko šibkejše. 
Mnogo težje pa si je razlagati, zakaj  nastaja 

Rastiščna enota
Pomladitvena doba

Min Maks Arit. sredina
Bazzanio-Abietetum  5 30 20
Dryopterido-Abietetum preal. 20 30 25
Dryopterido-Abietetum pred.  5 30 15
Hedero-Fagetum myrt.  5 20 15
Homogyno-Fagetum 20 70 35
Lamio orvalae-Fagetum 10 40 20
Luzulo-Abietetum 10 25 20
Neckero-Abietetum 30 60 45
Omphalodo-Fagetum asar. 40 65 50
Omphalodo-Fagetum hacq. 10 45 25
Omphalodo-Fagetum merc. 45 60 50
Omphalodo-Fagetum neck. 20 60 40
Omphalodo-Fagetum typ. 20 60 40
Polysticho-Abietetum 10 30 20

Preglednica 5: Okvirne dolžine pomladitvenih dob po rastiščnih enotah

časovni zamik med kulminacijama višinskega in 
debelinskega priraščanja (skrajno desni stolpec 
v preglednici 6). Kaže, da v primeru daljše dobe 
zastrtosti debelinsko priraščanje poveča »zaosta-
nek«, v primeru večjih krošenj oziroma boljšega 
debelinskega priraščanja pa se razlika zmanjšuje. Z 
multivariatno regresijsko analizo pojasnimo 0,409 
(R2) variabilnosti v času kulminacije višinskega 
prirastka, 0,371 (R2) variabilnosti pri debelinskem 
in le 0,046 (R2) pri razliki med obema kulmina-
cijama (v prispevku zaradi omejenega prostora 
ne prikazujemo podatkov). 

Sicer pa tekoči višinski in debelinski prirastek 
kulminirata v povprečju pri 53 letih (preglednica 
6, spodnji del). Pri 23,7 % jelk je več kot 10 let 
prej kulminiral višinski prirastek, pri 16,8 % pa 
več kot 10 let prej debelinski prirastek, preostalih 
59,5 % jelk je nekje vmes. 

V naslednjem koraku smo z multivariatno 
regresijsko analizo proučili, katere spremenljivke 
vplivajo na velikost tekočega višinskega (HI10) in 
debelinskega (DI10) prirastka zadnjih 10 let pri 
dominatnih jelkah. Preizkusili smo naslednje 
neodvisne spremenljivke: SI100, prsni premer, 
starost, učinek zastrtosti, premer krošnje, starost 
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Preglednica 6: Pearsonovi korelacijski koeficienti med starostjo v času kulminacije tekočega višinskega (cAIHculm) 
oziroma debelinskega prirastka (cAIDBHculm) in naborom spremenljivk ter opisne statistike časa kulminacije

Spremenljivka
Starost v času kulmina-
cije tekočega višinskega 

prirastka

Starost v času kulminacije 
tekočega debelinskega 

prirastka

Razlika med 
starostma

SI100 –0,458*** –0,416*** –0,009
MAIMAKS –0,457*** –0,419*** –0,005
Povp. širina branike –0,526*** –0,490*** 0,006
Viš. prir. zadnjih 10 let –0,104** –0,109** 0,017
Deb. prir. zadnjih 10 let –0,223*** –0,129** –0,105**
Učinek zastrtosti 0,464*** 0,355*** 0,101*
Premer krošnje –0,143*** –0,064 –0,093*

Parameter
Starost v času kulmina-
cije tekočega višinskega 

prirastka

Starost v času kulminacije 
tekočega debelinskega 

prirastka

Razlika med 
starostma

Ar. Sredina 53,2 53,1 0,09
Minimum 10 10 –85
Maksimum 135 160 55
Interval za 50 % vrednosti 40–65 35–70 –5–10
Interval za 90 % vrednosti 15–95 25–97 –32–20

v času kulminacije tekočega višinskega oziroma 
debelinskega prirastka in tekoči prirastek zadnjih 
10 let (ko je višinski predstavljal odvisno spre-
menljivko smo vzeli debelinskega kot potenci-
alno neodvisno spremenljivko in obratno). Pri 
HI10 smo skupno pojasnili 35 % variance (R2 = 
0,354), pri DI10 pa 50 % (R2 = 0,497). Kot vplivne 
spremenljivke smo pri HI10 potrdili: starost (večja 
starost, manjši prirastek), DI10 (pozitiven vpliv), 
starost v času kulminacije tekočega višinskega 
prirastka (pozitivno), SI100 (pozitivno), prsni 
premer (negativno) (preglednica 7, levi del). na 

DI10 statistično značilno vplivajo: starost (nega-
tivno), HI10 (pozitivno), starost v času kulminacije 
debelinskega prirastka (pozitivno), prsni premer 
(pozitivno) in premer krošnje (pozitivno) (pre-
glednica 7, desni del). Zanimivo, da pri večjem 
prsnem premeru jelka izkazuje  manjše višinske 
in večje debelinske prirastke. 

Enega izmed pomembnih elementov prirasto-
slovnih analiz predstavljajo rastni trendi. Ugota-
vljanje rastnih trendov pri jelki se ne more izogniti 
posebni obravnavi obdobja 1960–1990 za katerega 
velja, da je jelka pospešeno propadala, izkazovala 

Preglednica 7: Parametri multivariatne regresijske analize za odvisni spremenljivki HI10 in DI10

Značilne neodvisne 
spremenljivke

HI10 DI10

Parame-
ter (b)

St. tvega-
nja

Prispevek 
k R2

Parame-
ter (b)

St. tvega-
nja

Prispevek 
k R2

Konstanta  0,892 0,006 –  0,967 0,001 –
Starost –0,011 0,000 0,215 –0,019 0,000 0,171
DI10 / HI10  0,207 0,000 0,066  0,242 0,000 0,044
cAIHculm / cAIDBHculm  0,009 0,000 0,028  0,009 0,000 0,022
SI100  0,050 0,000 0,034 – – –
Prsni premer –0,015 0,001 0,011  0,056 0,000 0,253
Premer krošnje – – –  0,083 0,004 0,007
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slabšo vitalnost in v veliki meri tudi slabše prira-
ščala (e. g. Levanič, 1996, Elling s sod., 2009). V 
tej raziskavi smo analizirali debelinski prirastek 
jelke v treh obdobjih: obdobje pred prirastno 
depresijo (1929–1958), obdobje prirastne depresije 
(1959–1988) in obdobje po prirastni depresiji 
(1989–2008). Analizo smo omejili na jelke, stare 
vsaj 100 let, ki so hkrati vsaj 80 let preživele  zunaj 
(mladostne) zastrtosti. S tem razvojno-starostne 
komponente nismo povsem odstranili, smo pa 
zmanjšali njen pomen. Razvojno komponento bi 
lahko odstranili z regresijsko analizo, vendar smo 
se bali, da bi s tem v precejšnji meri »pobrali« tudi 
okoljsko pogojene trende. V analizi debelinskega 
priraščanja smo s pomočjo t-testa za odvisne 
vzorce (parne primerjave) ugotavljali, ali se med 
obdobji povprečne širine branik razlikujejo po 
rastiščnih enotah (preglednica 8). nekaj rastiščnih 
enot zaradi premladega drevja nismo analizirali. 
Z izjemo rastiščnih enot Omphalodo-Fagetum 
typicum in Neckero-Abietetum se je v obdobju 
1959–1988 prirastek  zmanjšal za 25 do 50 % glede 
na referenčno obdobje 1929–1958. V naslednjem 
obdobju se je prirastek, razen rastišča Dryopte-
rido-Abietetum prealpinum, še zmanjšal. Je pa 
zmanjšanje prirastka v tretjem obdobju glede na 
drugo obdobje manjše kot zmanjšanje prirastka 
v drugem obdobju glede na prvo. Analiza je 
pokazala, da se pri starejših, vitalnih jelkah, kljub 

Rastiščna enota

Povprečna branika po 
obdobjih

(obdobje 1929–1958 ima 
indeks 100)

Statistično značilne razlike med obdobji 
(t-test)

1929–
1958

1959–
1988

1989–
2008

1989–2008 in 
1959–1988

1989–2008 in 
1929–1958

1959–1988 in 
1929–1958

Bazzanio-Abietetum 100 71 65 –1,713 –7,594*** –6,193***
Dryopterido-Abietetum preal. 100 50 57  1,656 –6,114*** –9,678***
Dryopterido-Abietetum pred. 100 64 46 –4,871*** –10,357*** –8,094***
Homogyno-Fagetum 100 70 53 –5,532*** –11,894*** –8,808***
Neckero-Abietetum 100 99 66 –5,256*** –5,602*** –0,138
Omphalodo-Fagetum asar. 100 62 46 –6,597*** –12,306*** –8,855***
Omphalodo-Fagetum merc. 100 75 60 –4,188*** –6,214*** –4,953***
Omphalodo-Fagetum neck. 100 62 54 –2,508* –7,977*** –7,415***
Omphalodo-Fagetum typ. 100 134 118 –1,858  1,321  3,079**

izboljšanim okoljskim  razmeram za rast jelke, 
prirastek (starostno pogojeno) manjša. 

V naslednjem koraku smo v okviru rastnih 
trendov po že obrazloženih časovnih obdobjih 
analizirali še višinsko priraščanje. Po obdobjih 
prikazujemo povprečne višinske prirastke, pri 
čemer starostna oziroma razvojna komponenta ni 
odstranjena (preglednica 9, levi del). Ugotavljamo, 
da se je tako kot pri debelinskem priraščanju 
prirastek v drugem obdobju (glede na prvo)  
zmanjšal povsod, razen rastiščnih enot Neckero-
Abietetum in Omphalodo-Fagetum typicum. Sicer 
se je višinski prirastek  zmanjšal za približno 25–50 
%. V zadnjem (tretjem) obdobju se je prirastek 
še dodatno (brez izjeme) zmanjšal. Zmanjšanje 
prirastka v tretjem obdobju glede na drugo je večje 
kot v drugem obdobju glede na prvo (izjema je 
rastiščna enota Dryopterido-Abietetum prealpi-
num). Višinsko priraščanje se je  bolj zmanjšalo 
kot debelinsko, kar je posledica večje starostne 
pogojenosti višinskega priraščanja. Analizirali smo 
tudi, ali se višinsko priraščanje v zadnjih 20 letih 
statistično značilno odklanja od višinske krivulje 
(skonstruirane na podatkih, ki ne zajemajo zadnjih 
20 let). S pomočjo t-testa za odvisne vzorce (parne 
primerjave) smo ugotovili, da višinsko priraščanje 
na treh rastiščnih enotah v zadnjem obdobju 
poteka bolje od predvidenega glede na višinsko 
krivuljo (preglednica 9, desni del). 

Preglednica 8: Razlike v debelinskem priraščanje med obdobji 1929–1958, 1959–1988 in 1989–2008 po rastiščnih 
enotah (pri t-vrednostih pomeni * tveganje 0,05, ** tveganje 0,01 in *** tveganje 0,001)
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3.3  Starostna struktura in analiza 
podstojnega drevja jelke

3.3  Age structure and the analysis of 
overtopped Silver fir trees

na osmih rastiščnih enotah smo analizirali tudi 
podstojno drevje (preglednica 10), in sicer nje-
govo starost ter debelinski prirastek v zadnjih  
desetih letih. 

Preglednica 9: Razlike v višinskem priraščanju med obdobji 1929-1958, 1959-1988 in 1989-2008 po rastiščnih enotah

Rastiščna enota

Povprečni višinski prirastek po 
obdobjih (obdobje 1929-1958 ima 

indeks 100)

Trend višinskega priraščanja 
zadnjih 20 let

1929-1958 1959-1988 1989-2008 Trend Stopnja  
tveganja

Bazzanio-Abietetum 100 77 54 ni 0,546
Dryopterido-Abietetum preal. 100 48 33 ni 0,783
Dryopterido-Abietetum pred. 100 68 38 ni 0,849
Homogyno-Fagetum 100 67 43 navzgor 0,003
Neckero-Abietetum 100 114 55 ni 0,163
Omphalodo-Fagetum asar. 100 61 30 navzgor 0,002
Omphalodo-Fagetum merc. 100 77 43 ni 0,202
Omphalodo-Fagetum neck. 100 72 43 navzgor 0,008
Omphalodo-Fagetum typ. 100 142 94 ni 0,062

Analiza starosti je pokazala, da je podstojno 
drevje v povprečju mlajše za 10 do 40 let (pregle-
dnica 10). Zlasti na manj produktivnih rastiščih 
so razlike majhne. Majhne starostne razlike – v 
povprečju – pomenijo, da je del podstojnih jelk 
v nasemenitvi le malo zaostajal za  zdaj domi-
nantnimi. Ta del je imel nekoliko slabše rastne 
razmere in je vse bolj zaostajal. Del podstojnih 
jelk pa se je nasemenil precej pozneje in celotno 

Preglednica 10: Starostna struktura jelke po rastiščnih enotah

Rastiščna enota
Podstojno drevje Dominantno drevje (streha sestoja)

Ar. sr. Min. Maks. KV (%) Ar. sr. Min. Maks. KV (%)

Bazzanio-Abietetum 71,6 48 113 26,7 109,2 85 136 12,0

Dryopterido-Abietetum preal. 79,9 28 131 36,6 115,7 89 153 12,1

Dryopterido-Abietetum pred. 73,3 31 129 38,0 103,1 87 126  9,7

Hedero-Fagetum myrt. 73,9 53  87 14,7  88,0 74 107  7,1

Homogyno-Fagetum – – – – 132,6 113 158  6,6

Lamio orvalae-Fagetum 67,0 33 100 28,4  91,8 72 142 14,5

Luzulo-Abietetum – – – –  78,8 60 125 18,0

Neckero-Abietetum 107,3 64 157 28,0 124,5 74 157 13,0

Omphalodo-Fagetum asar. – – – – 110,2 87 140 11,3

Omphalodo-Fagetum hacq. – – – –  98,4 73 117 10,2

Omphalodo-Fagetum merc. 137,9 96 240 23,9 147,9 105 201 15,2

Omphalodo-Fagetum neck. 115,6 58 177 30,1 127,2 90 197 17,6

Omphalodo-Fagetum typ. – – – – 116,9 59 152 17,7

Polysticho-Abietetum – – – –  74,6 52 100 15,3
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obdobje preživlja v zastrtosti.   Starost podstojnega 
drevja je bolj variabilna od starosti dominantnih 
jelk. Čeprav smo starost ugotavljali tudi na jelkah, 
debelih le okoli 5 cm, so bile starosti  manj kot 50 
let redke. Iz tega sledi, da jelka napreduje počasi in 
deloma tudi, da se marsikje šibko pomlajuje. na 
rastiščnih enotah dinarskega gozda jelk, mlajših 
od 58 let, nismo ugotovili (analiza je zajela jelke 
nekako od 4 do 5 cm navzgor). 

S pomočjo multivariatne regresijske analize 
smo preizkusili, ali starost, prsni premer, velikost 
krošnje (dihotomna spremenljivka; izredno in 
normalno velike krošnje imajo kodo 1, majhne 
krošnje pa kodo 0) in MAIMAKS vplivajo na 
debelinski prirastek zadnjih  desetih let pri pod-
stojnih jelkah. Izkazalo se je, da na DI10 vplivata 
(pozitivno) prsni premer (b = 0,043; P = 0,000; 
prispevek k R2 = 0,134) in velikost krošnje (b = 
0,649; P = 0,000; prispevek k R2 = 0,152). Skupno 
smo pojasnili 28,6 % variabilnosti (R2 = 0,286). 
Tudi pri debelinskem prirastku podstojnih dreves 
se je pokazalo, da boniteta rastišča ne vpliva nanj 
(neposredno). Debelinski prirastek zadnjih desetih 
let podstojnih jelk dosega okvirno 20 do 70 % 
prirastka dominantnih dreves. na manj produk-
tivnih rastiščih je delež praviloma večji. 

3.4  Sortimentni sestav, vrednostne 
značilnosti, proizvodne dobe in ciljni 
premeri

3.4  Assortment structure, value 
characteristics, production periods  
and target diameters

Zaradi obsežnosti sortimentni sestav za jelke s 
prsnim premerom vsaj 30 cm predstavljamo v 
prilogi. Sicer največje deleže žagovcev I, ki je realno 
najboljši sortiment pri jelki (furnirske kakovosti 
pri jelki skorajda ni in tudi v tej raziskavi je nismo 
ugotovili), dosegamo na jelovih in deloma bukovih 
rastiščih, najmanjše pa na dinarskih jelovo-buko-
vih rastiščnih enotah (preglednica 11). Podobno 
je tudi z vrednostjo lesa na panju. Omeniti velja, 
da smo na rastiščni enoti Omphalodo-Fagetum 
typicum zajeli podpovprečno kakovostne sestoje. 
Za rastiščno enoto Omphalodo-Fagetum mer-
curialetosum, kjer smo ugotovili presenetljivo 
velik  delež žagovcev I pri debelem drevju, pa 
domnevamo, da je zelo debelo drevje na zunaj 
kakovostno (nezrasle grče), kmalu pod skorjo pa 
so verjetno že prerasli suhi štrclji vej. Predlagane 
okvirne dolžine proizvodnih dob se gibljejo od 80 
let na nekaterih zelo produktivnih rastiščih, pa do  
več kot 160 let na manj produktivnih rastiščih, 

Rastiščna enota
Delež žagovcev I (%) Vrednost 

na panju ob 
kulm. (€m-3)

Ciljni premer 
(deb. stop.)

Proizvodna 
doba (starost)40–50 50–60 60–70

Bazzanio-Abietetum 14,3 19,9 25,1 46,5 12 95
Dryopterido-Abietetum preal. 15,4 3,4 4,2 41,8 14 110
Dryopterido-Abietetum pred. 25,4 29,1 24,7 47,7 14 110
Hedero-Fagetum myrt. 13,9 18,9 3,7 42,0 11 85
Homogyno-Fagetum 26,9 31,5 11,2 44,7 11 130
Lamio orvalae-Fagetum 9,2 7,4 18,0 43,3 12 90
Luzulo-Abietetum 29,5 30,8 0,0 46,1 11 90–95
Neckero-Abietetum 0,0 0,0 0,0 29,3 12 160+
Omphalodo-Fagetum asar. 3,1 0,0 8,1 38,3 11 110
Omphalodo-Fagetum hacq. 6,7 8,2 – 35,1 12 130
Omphalodo-Fagetum merc. 2,7 8,8 33,8 41,0 14 (11–14) 150+
Omphalodo-Fagetum neck. 6,0 3,0 5,0 37,7 14 140-150
Omphalodo-Fagetum typ. 1,2 0,0 9,0 33,9 13 140
Polysticho-Abietetum 32,0 38,3 33,0 47,2 12 80–90

Preglednica 11: Delež žagovcev I, vrednost lesa na panju v času kulminacije (€m-3), ciljni premer in proizvodna 
doba po rastiščnih enotah
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kjer je tudi kakovost drevja slabša. ciljni premeri 
so med 11. in 14. debelinsko stopnjo.

S pomočjo multivariatne regresijske analize 
smo preizkusili, od česa je odvisna vrednost lesa 
jelke na kamionski cesti (v €m-3). Kot neodvisne 
spremenljivke smo testirali: prsni premer, MAIMAKS, 
večvrhatost (dihotomna spremenljivka; večvrhate 
jelke imajo vrednost 1, preostale 0), utesnjenost 
krošnje (spremenljivko smo »razbili« na 3 diho-
tomne spremenljivke: pri utesnjenosti 1 imajo z 
vseh strani utesnjene krošnje vrednost 1, preostale 
0; pri utesnjenosti 2 imajo jelke utesnjene s 3 od 
4 strani vrednost 1, preostale imajo vrednost 
0; pri utesnjenosti 3 imajo jelke utesnjene z 2 
strani vrednost 1, preostale imajo vrednost 0) in 
velikost krošnje (spremenljivko smo »razbili« na 
2 dihotomni spremenljivki: pri velikosti 1 imajo 
normalno velike krošnje vrednost 1, preostale pa 
vrednost 0; pri velikosti 2 imajo izredno majhne 
krošnje vrednost 1, preostale pa vrednost 0, izre-
dno velike krošnje smo zaradi majhnega vzorca 
izločili iz analize). Z analizo smo pojasnili 65,6 
% variabilnosti vrednosti jelovine (R2 = 0,656). K 
pojasnitvi največ prispeva prsni premer (pregle-
dnica 12), sledijo utesnjenost krošnje (z vseh strani 
utesnjene jelke imajo večjo vrednost), velikost 2 
(drevje z izredno majhnimi krošnjami ima  manjšo 
vrednost), večvrhatost (večvrhate jelke imajo  
manjšo vrednost) in MAIMAKS (na produktivnejših 
rastiščih je vrednost nekoliko večja).

4  RAZPRAVA
4  DISCUSSION

V raziskavi smo se omejili na enomerne sestoje 
s prevladujočim deležem jelke. Rastne in kako-
vostne  značilnosti jelke iz raznomernih sestojev 

Preglednica 12: Parametri multivariatne regresijske analize za odvisno spremenljivki vrednost lesa jelke na 
kamionski cesti (v €m-3)

Značilne neodvisne spremenljivke Parameter (b) St. tveganja Prispevek k R2

Konstanta 15,231 0,000 –
Prsni premer 0,585 0,000 0,639
Utesnjenost 1 2,238 0,000 0,006
Velikost 2 –4,616 0,000 0,007
Večvrhatost –5,589 0,000 0,003
MAIMAKS 0,145 0,005 0,002

se v veliki meri razlikujejo (Gorše, 2009). Oblika 
sestoja naj pri jelki ne bi vplivala na dosežene 
zgornje višine pri drevju, debelejšem od 50 cm 
(Bončina in Devjak, 2002, Gorše, 2009). Po tej 
debelini se očitno že zelo zmanjša vpliv starosti 
(in rastnih pogojev) na kumulativo višinskega 
priraščanja jelke. 

Pri produkcijskih sposobnosti rastišč smo 
zaradi celostnosti poleg lastnih rezultatov prika-
zali tudi rezultate dveh diplom in ene strokovne 
naloge (Pelhan, 1989, Gasparič in Srnovršnik, 
1990, Bedenik, 2009). Poleg tega so v različnih 
strokovnih delih (območni gozdnogospodar-
ski načrti) zabeležene še vrednosti iz raziskav 
operative, vendar smo upoštevali  načelo, da 
jih ne povzemamo, če ni (jasno) predstavljena 
metodologija. 

Analizirane ploskve smo izbrali (tudi) po 
sintaksonomskih merilih. Oprli smo se na fito-
cenološke elaborate. Pri tem je treba opozoriti, da 
so bila ponekod za našo rabo kartiranja premalo 
podrobna oziroma  so v času od izdelave elabo-
ratov nastala nova spoznanja. Zlasti pri rastiščni 
enoti Hedero-Fagetum myrtilletosum se poraja 
vprašanje, če ne gre že za jelovo združbo. Po 
drugi strani novejša proučevanja kažejo, da bi se 
na nekaterih jelovih združbah oziroma rastiščih 
(na nekarbonatnih rastiščih), če človek ne bi 
vplival,  bolj uveljavljali listavci kot se dandanes 
(Belec, 2009). 

Ugotovljene produkcijske sposobnosti rastišč 
se lepo ujemajo z rastiščnimi koeficienti Živka 
Koširja (1975), izjema so dinarski jelovo-bukovi 
sestoji, za katere v tej raziskavi ugotavljamo, da 
imajo nižje vrednosti, kot jih predpostavlja Živko 
Košir (1975). V pričujoči raziskavi smo poja-
snili zelo velik delež variabilnosti produkcijskih 
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sposobnosti rastišč, in sicer z nadmorsko višino, 
skalovitostjo, oblikovanostjo terena in lego. Vpliv 
terena, lege in predvsem nadmorske višine je 
(tudi) za jelko v Švici obdelal že Keller (1978) ter 
ugotovil podobne zakonitosti. Tudi v Franciji so 
ugotovili  vlik vpliv nadmorske višine, vzhodnih 
leg in še nekaterih drugih spremenljivk na SI100 
jelke (Pinto in sod., 2008). So pa v Franciji, za 
razliko od naše raziskave, potrdili vpliv temeljnice 
sestoja na rastiščni indeks. Tudi za interspecifično 
konkurenco s smreko se je izkazalo, da »dviguje« 
rastiščni indeks jelke  (ibidem.). Pinto s sod. (2008), 
podaja tudi razlago za ugoden vpliv vzhodnih leg. 
Tod sta radiacija in evapotranspiracija manjši, 
dostopnost vode pa zelo ugodna. 

Pri raziskavah produkcijske sposobnosti rastišč 
se je treba zavedati, da je le-ta s časom spremen-
ljiva. Za velik del srednjeevropskih gozdnih rastišč 
se je izkazalo, da se je produkcijska sposobnost 
rastišč spremenila (spreminjala), in sicer večinoma 
povečala (Spiecker s sod., 1996). Za raziskovalce 
produkcijskih sposobnosti  je dodatna težava t. i. 
propadanje jelke (nem. Tannensterben), ki se je 
najintenzivneje dogajalo v obdobju 1960–1990. 
Sodobne raziskave so precej prepričljivo dokazale, 
da gre za vpliv onesnaženja s SO2 (e.g. Elling s 
sod., 2009). nekatera opažanja, da se je propa-
danje jelke periodično dogajalo že od leta 1500 
(e.g. Meyer, 1957, cit. po Bigler s sod., 2004), so 
v zadnjem času zavrnili (Wilson in Elling, 2004). 
Poljaki so dokazali, da je jelka vsaj do starosti 
130 let sposobna prenesti neugodne razmere in 
svoje priraščanje ponovno poveča, ko se izboljša 
kakovost zraka (Filipiak in Ufnalski, 2004).

Če sklenemo. Zelo težko je ugotoviti, kako 
jelka raste in kakšno produkcijo dosega v »korek-
tnem« oziroma »tipičnem« okolju ali razmerah. 
Ocenjevanje produkcijske sposobnosti s pomočjo 
rastiščnih indeksov je oteženo tudi s tem, da so 
jelovi sestoji pogosto »premalo« enodobni za 
korektno oceno. Kljub temu menimo, da smo s 
skrbno izbiro sestojev in temeljito metodologijo 
(odstranjevanje učinka zastrtosti) ter zadostnim 
vzorcem  ugotovili relativno verodostojne rezultate. 
Za ocenjevanje produkcijske sposobnosti rastišč 
je sicer na voljo precej metod, vendar je slabost 
večine, da se morajo statistično »navezati« na kla-
sične prirastoslovne metode (ugotavljanje celotne 

volumenske produkcije skozi razvoj sestoja).  To 
pomeni, da smo, dokler ni ugotovljenih dovolj 
tesnih korelacij  med »posrednimi« ocenami (npr. 
rastlinska indikacija) in neposrednimi ocenami, 
nemočni. Za take korelacije pa so potrebne tudi 
neposredne »klasične« ocene, čeprav morda z 
manjšim vzorcem.   

Ugotovljene dolžine pomladitvenih dob so 
lahko koristen pripomoček pri načrtovanju in 
gojenju, vendar pa rezultatov ne smemo jemati 
togo. So le okvirne vrednosti oziroma zapis 
zakonitosti, saj izredna množica spremenljivk, 
ki vplivajo na pomlajevanje, tvori ogromno 
množico mogočih kombinacij. Iz tega sledi, da 
šablonska obravnava sestojev ne vodi do dobrih 
rezultatov. Zavedati se je tudi treba, da ob stalnem 
spreminjanju okoljskih razmer pravzaprav vsaka 
generacija drevja drugače »preživlja« obdobja 
in se drugače odziva v svojem razvoju.  Enako 
velja tudi za priporočene (okvirne) dolžine pro-
izvodnih dob. Tu je zgodba še bolj zapletena, saj 
poleg spreminjajočih se okoljskih razmer igrajo 
izredno pomembno vlogo še spreminjajoče se 
družbene razmere. Te se zrcalijo v spreminjanju 
ciljev gospodarjenja, v spreminjanju tehnologij 
pridobivanja in predelave lesa, v spreminjanju 
povpraševanja po lesu in njegove rabe.  

Klopčič s sod. (2010) je ugotovil, da je tekoči 
debelinski prirastek jelke odvisen od socialnega 
razreda, debelinske stopnje, poškodovanosti 
drevja, razvojne faze, gostote sestoja, drevesne 
sestave, rastiščne skupine, nadmorske višine, 
naklona, položaja v pokrajini in ekspozicije. naši 
rezultati se s tem večinoma ujemajo, potrdili smo 
vpliv prsnega premera, premera krošnje, starosti, 
tempa rasti in višinskega prirastka na debelinski 
prirastek zadnjih  desetih let. Klopčič s sod. 
(2010) je prikazal, da se prirastek z debelinskimi 
stopnjami monotono veča. V naši raziskavi se 
je jasno pokazalo, da se z debelino prirastek res 
povečuje, vendar se hkrati s starostjo manjša. 
Torej debelo drevje, če je že staro, ne prirašča več 
tako zelo. Zanimivo je tudi, da je Klopčič s sod. 
(ibidem.) ugotovil slabše priraščanje na južnih, 
jugozahodnih in zahodnih legah ter najboljše 
na ravnem terenu in na vznožjih pobočij, kar 
se lepo ujema z našimi rezultati o produkcijski 
sposobnosti rastišč. K temu lahko dodamo spo-
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znanja Piskernika (1985), ki ugotavlja, da jelka 
najbolje raste tam, kjer iz tal dobiva obilo vlage, 
da pa ji hkrati hlad ne prija. Dodaja še, da najbolj 
čisti naravni jelovi sestoji vedno rastejo na slabih 
rastiščih, saj jelka biološko sušna rastišča bolje 
prenese kot bukev.  

 Zdaj se stanje pri jelki izboljšuje. Rast se je mar-
sikje  zelo izboljšala (e. g. Pretzsch, 1996, Badeau 
s sod., 1996), jelka pa se tudi vrača na območja, 
kjer jo je izrinila prejšnja raba (npr. paša v viso-
kogorju: chauchard s sod., 2010).  naši rezultati 
(večinoma) niso pokazali izboljšane rasti, deloma 
se je upočasnilo le  manjšanje priraščanja. Je pa  
zmanjšanje prirastka (tudi) starostno pogojen. 
Tudi Levanič (2009) za raziskovalni objekt Glažuta 
ugotavlja, da je bila prirastna depresija zaznavna 
samo pri zares  zelo prizadetih jelkah. Ker smo v 
našo raziskavo zajeli le vitalne, dominantne jelke 
iz nerazgrajenih sestojev, je verjetno, da so bile 
analizirane lokacije relativno šibko prizadete v 
obdobju propadanja jelovih dreves. Zato njihova 
rast izkazuje predvsem starostno težnjo, obdobji 
»prirastne depresije« in »ponovne oživitve« rasti 
pa sta zaradi neprizadetosti oziroma šibke pri-
zadetosti lokacij neizraženi. Omenjeno velja za 
priraščanje v debelino  in v višino.  

Do določene mere bi  težnje debelinskega pri-
raščanja lahko podrobneje in predvsem temeljiteje 
obdelali s pomočjo dendrokronoloških metod, kar 
pa je zalogaj za samostojni prispevek. V kolikšni 
meri lahko zmanjšanje prirastka v drugem obdobju 
pripišemo neugodnim rastnim  razmeram(SO2), 
lahko pokaže le raziskava, ki zajame različno 
staro drevje (drevje različnih generacij) oziroma 
drevje podobnih starosti z rastiščno primerljivih 
lokacij, ki so in ki niso podvržene onesnaženju. 
Dodatna težava pri analizi teženj priraščanja  je 
dejstvo, da smo v večini gozdov s sečnjimi vseskozi 
odstranjevali oslabelo, propadajoče, propadlo 
in celo manj vitalno drevje in tako izboljševali 
relativno »sliko«. 

Ugotovljena sortimentna struktura jelke je kar 
skladna s strukturo, ugotovljeno na Hrvaškem 
(Krpan in Pičman, 2001). Šušnjar (2001) za jelko 
na rastišču Blechno-Abietetum navaja kakovsten 
sestav, ki ga naša analizirana jelovja večinoma 
presegajo. največjo vrednost dosega drevje v 11. 
debelinski stopnji (Šušnjar, 2001). Rebula (1996) 

ugotavlja podobno, da so najvrednejša debla jelke 
srednjih (40 do 55 cm prsnega premera) debelin. 
Z večjo debelino se vrednost počasi zmanjšuje. 
Isti avtor (ibidem.) tudi dodaja, da za oceno 
vrednosti zadostujejo naslednji kazalniki: prsni 
premer debla, višina drevesa in kakovost debla, ki 
jo ocenimo glede na čistost debla do višine 8 m. 

Rebula (1998a)  navaja odvisnost vrednosti 
jelovih dreves oziroma jelovine na panju v odvi-
snosti od debeline in višine drevesa. Ugotavlja, 
da na ceno bolj vpliva višina kot debelina. V naši 
raziskavi boniteta rastišča (MAIMAKS) kot posredna 
nakazovalka višine drevesa ni pomembno vpli-
vala na vrednost fco. kamionska cesta. Verjetno  
velja razliko iskati v tem, da je Rebula (ibidem.) 
upošteval ceno na panju, ki je odvisna tudi od 
višine drevesa (zakon o kosovnem volumnu pri 
pridobivanju lesa). 

V povezavi s kakovostjo lesa, ki jo ocenjujemo 
s kakovostnimi razredi, Rebula (1998b) opozarja, 
da je znotraj posameznih JUS-kakovostnih razre-
dov variabilnost  kakovosti lesa (nažaganih desk) 
zelo velika ter da so razlike med kakovostnimi 
razredi v povprečnih žagarskih izkupičkih majhne. 
Rebula (ibidem.) je tudi ugotovil, da je najboljši 
kazalnik vrednosti hlodov njegova debelina in 
da je vrednost hlodov največja  pri debelinah 50 
do 60 cm.  

V tem sestavku predlagamo ciljne premere od 
50 do 70 cm prsnega premera. Rebula (2005) za 
jelko na dinarskih jelovo-bukovih rastiščih ugota-
vlja, daje gojenje prek debeline 60 do 65 cm lahko 
utemeljeno le s pomenom nelesnih funkcij gozda. 
Tudi Lipoglavšek (2004) navaja, da je kakovost 
jelovih hlodov največja pri premeru 55 cm (kar 
pomeni prsni premer okoli 60, morda do 65 cm 
za drugi ali tretji hlod).

na skoraj vseh rastiščih, kjer se jelka pojavlja 
kot vrsta s (vsaj) pomembnim deležem, se pogosto 
pojavljajo še druge drevesne vrste. Postavlja se 
vprašanje njihovih razlik v donosnosti. Praviloma 
velja, da smreka tako po volumenski produkciji 
(e. g. Perko, 1989, Kotar in Robič 1990, Gasparič 
in Srnovršnik, 1990) kot tudi v kakovostni struk-
turi (e. g. Kotar, 2006) presega jelko. Primerjava 
z bukvijo pa je glede volumenske produkcije 
(produkcija bukovih združb je pregledno zajeta v 
Kotar, 2005) in glede povprečne vrednosti lesa na 
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panju večinoma v prid jelki (za vrednost bukovih 
dreves smo se naslonili na podatke, uporabljene 
v Kadunc, 2006). 

Pri jelki je umestno tudi vprašanje, ali je njena 
kakovost oziroma donosnost večja v raznomernih 
(prebiralnih) ali enomernih sestojih. Gorše (2009) 
ugotavlja, da v raznomernih setojih dosegamo 
večji delež žagovcev I in manjši delež žagovcev II 
kot pri jelki iz enomernih sestojev. Tuje raziskave 
večinoma kažejo, da je, kar  zadeva kakovostno 
strukturo, po navadi  v prednosti prebiralni gozd 
(Knoke, 1998, Hanewinkel, 2001). Hanewinkel 
(2002) zaključuje, da zaenkrat (še)ne moremo  
navesti trdnih zaključkov o ekonomski superior-
nosti prebiralnih sestojev nasproti enomernim.

Analiza starostne strukture jelke je pokazala 
na relativno majhne razlike med dominantnimi 
in podstojnimi jelkami. To kaže na zmožnost 
počasne rasti podstojnih jelk, ponekod pa tudi 
na skromno pomlajevanje. Čeprav smo ploskve 
postavljali v nerazgrajene debeljake, smo mariskje 
opazili soliden pojav podmladka smreke ali bukve, 
le redkokje pa tudi jelke. Podobna razmerja je v 
raznomernih sestojih na rastišču dinarskega jelovo-
bukovega gozda ugotovil tudi Gorše (2009). 

Pri določanju optimalnih dolžin proizvodnih 
dob se pogosto  opravi kalkulacije za različne 
razmere na trgu (različni ceniki sortimentov, 
različno visoki stroški pridobivanja lesa). V tem 
prispevku tega nismo naredili, saj je bilo že pri 
drugih drevesnih vrstah ugotovljeno, da se proi-
zvodne dobe relativno malo spreminjajo glede na 
različne cenovne/stroškovne scenarije (Kadunc, 
2006, Kadunc, 2010). Pri jelki imajo različne tržne 
razmere verjetno še manjši vpliv, saj ima ta dre-
vesna vrsta relativno »nerazpršeno« sortimentno 
strukturo, zato je vrednostna kulminacija v še večji 
meri odvisna od volumenske produkcije, ki pa 
seveda ne »niha« na trgu. V tej raziskavi ugoto-
vljene priporočene okvirne dolžine proizvodnih 
dob (od 80 do 160+ let) so daljše od vrednosti, 
ki jih za gospodarsko zrelost navaja Leibundgut, 
in sicer od 70 do 140 let (1966).

Vpliv onesnaževanja, različne okoljske spre-
membe in gospodarjenje kompleksno vplivajo 
na (jelove) sestoje in drevje ter  tako postavljajo 
raziskovalce pred velike izzive. Zavedati se je 
treba, da naša analitika nikoli ne bo popolna, 

zato je in bo potrebna velika mera previdnosti ter 
zadržanosti pri interpretaciji rezultatov oziroma 
pri oblikovanju sklepov.

Slovensko gozdarstvo je jelko – zaradi pro-
padanja jelovih dreves in sestojev ter težav pri 
pomlajevanju – pogosto obravnavalo kot drevesno 
vrsto v krizi. Še  vedno se jelka ni »otresla« te vloge. 
Ravno na jelkinem  »hrbtu« so se pogosto lomila 
kopja med različnimi pogledi na gospodarjenje 
(npr. med gozdarji in lovci o gostotah določenih 
vrst divjadi in intenzivnosti pomlajevanja, med 
različnimi strujami gozdarjev o sečni zrelosti 
jelke). Razprave o jelki so verjetno marsikdaj 
potekale preveč čustveno in premalo argumen-
tirano, kar verjetno ni razvojno, je pa »človeško«. 
Kognitivna znanost je namreč jasno pokazala, da 
je ideja o odločanju kot izključno racionalnem 
procesu mit (Kordeš, 2009). Ista oseba je v istem 
intervjuju izrekla tudi »staro« resnico, da modrost 
ni v dokončni razrešitvi ključnega vprašanja, 
ampak je njegovo stalno razreševanje. Bomo 
slovenski gozdarji modri?

5  POVZETEK

Jelka (Abies alba Mill.)  je pomembna drevesna 
vrsta pri nas in v velikem delu Evrope. na splošno 
sodi med dobro raziskane vrste, z vidika prirasto-
slovnega področja pa je – pri nas – slabše proučena. 
namen tega prispevka je ugotoviti produkcijske 
sposobnosti jelovih sestojev, opozoriti na neka-
tere rastne značilnosti in prikazati kakovostno 
strukturo jelovih dreves.

V raziskavo smo zajeli štirinajst rastiščnih enot. 
na vsaki smo postavili pet raziskovalnih ploskev 
(velikosti 30×30 m) v odraslih, nerazgrajenih sesto-
jih, kjer je jelka prevladovala. na vseh ploskvah 
smo opravili klasično analizo zgradbe sestoja in 
izbrali  devet najdebelejših jelk za posek. Pri poseku 
smo napravili debelne analize. Za vse drevje smo 
ugotovili tudi kakovostno strukturo. 

Pri analizi produkcijske sposobnosti se je 
pokazalo, da največje vrednosti dosegajo jelovi 
sestoji na bukovih rastiščih nizkih nadmorskih 
višin ter na rastiščih jelovij s praprotmi oziroma 
jelovij na nekarbonatnih kamninah. Produkcijska 
sposobnost rastišč se zmanjšuje z nadmorsko 
višino in skalovitostjo, večja pa je na konkavnih 
terenih in osojnih ter vzhodnih legah.
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Analize priraščanja odraslih jelk so pokazale, 
da se je jelka iz analiziranih sestojev pomlajevala 
kar 5 do 70 let, v veliki meri je  čas pogojen z 
nadmorsko višino in skalovitostjo. 

Tekoči višinski in debelinski prirastek sta 
kulminirala  v povprečju pri 53 letih. Pokazalo 
se je, da je kulminacija odvisna od SI100, učinka 
zastrtosti in rastnega ritma. 

Rast jelke je v veliki meri starostno pogojena. 
Višinski in debelinski prirastek se na veliki večini 
rastiščnih enot zmanjšujeta tudi po prirastni 
depresiji v obdobju 1960–1990.

Podstojne jelke so v povprečju za 10 do 40 let 
mlajše od dominantnih, na manj produktivnih 
rastiščih so razlike manjše.

Sortimentna struktura jelke je ugodnejša na 
rastiščih (nekarbonatnih) jelovij, deloma tudi na 
bukovih rastiščih, navzdol pa izstopajo dinarski 
jelovo-bukovi sestoji. Predlagani okvirni čas 
proizvodnih dob se gibljejo od 80 let na nekaterih 
zelo produktivnih rastiščih pa do  več kot 160 let 
na manj produktivnih rastiščih, kjer je tudi slabša 
kakovost drevja. ciljni premeri so med 11. in 14. 
debelinsko stopnjo. Vrednost jelke je v zelo veliki 
meri pogojena s prsnim premerom, v majhni meri 
pa tudi z utesnjenostjo oziroma velikostjo krošnje, 
večvrhatostjo ter boniteto rastišča. 

6  SUMMARY

Silver fir (Abies alba Mill.) represents an important 
tree species for Slovenia and for the large part 
of central Europe as well. Generally, it is a well 
studied species, but from the growth and yield 
science point of view it has been – in Slovenia – 
insufficiently researched up to now. The aim of 
this paper is to establish the site productivities 
of Silver fir stands, to show some growth cha-
racteristics and to analyze the quality structure 
of Silver fir trees.

The research was carried out on 14 site units. 
On each of them, 5 research plots (measuring 
30×30 m) in mature, compact stands where Silver 
fir dominated were set. On each plot, the classic 
analysis of stand structure was carried out and 
nine thickest Silver fir trees were selected for 
stem analyses. The quality structure of its stem 
was determined for every tree.

The analysis of site productivity showed that 
highest values are achieved by Silver fir stands 
on beech sites situated on lower altitudes and 
on Silver fir sites with ferns or Silver fir sites 
on noncarbonated bedrocks. Site productivity 
decreases with altitude and stoniness, while it 
is higher on the concave sites and on shady or 
eastwards exposed positions. 

On the basis of growth analyses we ascertained 
that Silver firs from the analyzed stands regene-
rated in periods lasting 5-70 years. The length 
of periods depends to a large extent on altitude 
and stoniness. 

The current height and diameter increment 
culminated at the age of 53 years on average. The 
culmination turned out to be conditional on SI100, 
shade effect and growth rhythm. 

The growth of Silver fir is to a large extent age 
dependent. The height and diameter increments 
are still decreasing after the increment depres-
sion in the years 1960-1990 on the majority of 
the sites.

The overtopped Silver firs are 10-40 years 
younger than the dominant ones. The differences 
are lower on the less productive sites. 

The assortment structure of Silver fir is more 
favorable on Silver fir (noncarbonated) sites, par-
tially also on beech sites, while the Dinaric Silver 
fir-beech stands showed the worst structure. The 
proposed production periods are in the interval 
between 80 years for some of the most productive 
sites and up to 160 years and more on the less 
productive sites, where the quality structure of 
trees is inferior. The target diameters amount to 
50-70 cm of the diameter at breast height. The 
value of the Silver fir stems depends to a very 
large extent on the diameter at breast height, 
while crown size or crown isolation, forking and 
site productivity have little effect. 
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50-pod 60 7,4 59,7 29,2 3,8
60-pod 70 18,0 43,7 31,5 6,9
70-pod 80 12,8 20,0 64,0 3,1

80- 0,0  0,0 96,9 3,1
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Šumarski fakultet, Zagreb, 156 str. 
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9  PRILOGA
9 APPENDIX

Preglednica: Sortimentni sestav po rastiščnih enotah in debelinskih razredih (samo jelka)
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Luzulo-Abietetum

30-pod 40 2,4 28,1 39,3 30,2
40-pod 50 29,5 38,7 24,1 7,7
50-pod 60 30,8 41,4 21,5 6,3
60-pod 70 0,0 75,0 18,8 6,3

Neckero-Abietetum

30-pod 40 0,0 26,9 41,2 31,9
40-pod 50 0,0 24,7 67,3 8,0
50-pod 60 0,0 16,9 73,4 9,7
60-pod 70 0,0 0,0 93,8 6,3

Omphalodo-Fagetum 
asar.

30-pod 40 3,8 50,3 25,5 20,4
40-pod 50 3,1 52,7 41,1 3,1
50-pod 60 0,0 40,3 56,6 3,1
60-pod 70 8,1 24,8 64,0 3,1
70-pod 80 0,0 0,0 96,9 3,1

Omphalodo-Fagetum 
hacq.

30-pod 40 5,5 49,5 17,3 27,7
40-pod 50 6,7 46,4 39,6 7,4
50-pod 60 8,2 30,0 55,6 6,3

Omphalodo-Fagetum 
merc.

30-pod 40 3,7 48,8 22,2 25,2
40-pod 50 2,7 62,0 26,1 9,1
50-pod 60 8,8 40,1 41,4 9,7
60-pod 70 33,8 25,5 34,4 6,3
70-pod 80 0,0 60,3 33,4 6,3

Omphalodo-Fagetum 
neck.

30-pod 40 0,0 35,9 36,3 27,8
40-pod 50 6,0 27,4 58,5 8,1
50-pod 60 3,0 39,3 51,5 6,3
60-pod 70 5,0 37,9 50,9 6,3

80- 0,0 0,0 93,8 6,3

Omphalodo-Fagetum 
typ.

30-pod 40 2,2 31,1 43,0 23,7
40-pod 50 1,2 26,8 67,2 4,8
50-pod 60 0,0 23,6 72,4 4,1
60-pod 70 9,0 16,6 71,2 3,1

Polysticho-Abietetum

30-pod 40 8,7 30,5 26,7 34,1
40-pod 50 32,0 36,3 20,8 10,9
50-pod 60 38,3 27,6 26,7 7,4
60-pod 70 33,0 35,1 25,7 6,3
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Gozd jelke z glistovnicami (Dryopterido-Abietetum) Foto Živko Košir – iz knjige Lastnosti gozdnih združb kot 
osnova za gospodarjenje po meri narave.
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Strokovna razprava

1 UVOD

Pri delu z lastniki gozdov je pomembno vedeti, 
koliko poznajo gozdarske predpise, javno gozdar-
sko službo, možnosti sofinanciranja del pa tudi 
njihovo usposobljenost in pripravljenost izvajati 
dela v gozdovih. V ta namen smo pripravili krajši 
vprašalnik, dolžine dveh strani, ter ga poslali 
2.304 lastnikom gozdov. Anketa je bila anonimna, 
znano je le, na katero območno enoto in kateri 
revir se nanaša posamezni vprašalnik. Čeprav je 
bila anketa izvedena v letu 2007 in obdelana jeseni 
2008, je po mnenju tistih, ki so z njo seznanjeni, še 
vedno aktualna in informativna, zato jo z objavo 
v Gozdarskemu vestniku posredujemo širšemu 
krogu gozdarskih strokovnjakov. 

2 METODOLOGIJA

Lastnike gozdov, ki smo jim poslali vprašalnik, 
smo izbrali tako, da smo izmed revirjev s prete-
žno zasebnimi gozdovi v vsaki območni enoti 

GDK 903.1:92:972.1(497.4)(045)=163.6

AnKETA ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVEnIJE

Lastniki gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu  
in o delu Zavoda za gozdove Slovenije
Forest Owners on Forestry, Their Work in Forest, and on Slovenian Forest Service 
Work

Živan VESELIČ, Vid MIKULIČ, Robert OGRIZEK *

Izvleček:
Veselič, Ž., Mikulič, V., Ogrizek, R.: Lastniki gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu in o delu Zavoda za 
gozdove Slovenije. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek prikazuje rezultate anonimne ankete lastnikov gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu, o delu 
Zavoda za gozdove Slovenije, opravljene v letih 2007 in 2008. Od 2304 poslanih anketnih listov je v prispevku 
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Key words: forest owners, survey, Slovenian Forest Service

naključno izbrali pet revirjev, v okviru vsakega 
revirja pa smo naključno izbrali osem lastnikov 
gozdov iz petih velikostnih razredov posesti, 
skupaj 2.304 lastnikov gozdov. Številka ni okro-
gla, ker v nekaterih revirjih niti ni bilo  osem 
lastnikov gozdov posameznih (višjih) lastniških 
razredov. Vendar nam je taka členitev pomenila 
le okvirno zagotovilo, da bi pridobili odgovore od 
lastnikov z različno veliko gozdno posestjo – v 
manjši meri že zato, ker uradni podatki o gozdni 
posesti vsebujejo površine gozda, kot so nave-
dene v Zemljiškem katastru, ki ne zajemajo vseh 
gozdov, v večji meri pa zato, ker smo se odločili 
odgovore analizirati glede na skupno površino 
gozdov po gospodinjstvih, za kar smo pridobili 
podatke šele z anketo. na koncu smo podatke 
obravnavali po petih razredih velikosti gozdne 
posesti gospodinjstev:

* Mag. Ž. V., univ. dipl. inž. gozd., mag. V. M., univ. dipl. 
inž. gozd., R. O., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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1. razred do  1 ha
2. razred 1–5 ha
3. razred 5–10 ha
4. razred 10–20 ha    
5. razred več kot 20 ha

Prejeli smo  več kot 650 odgovorov. nekaj jih 
je poslalo le kakšno sporočilo brez izpolnjenega 
vprašalnika, nekaj pa jih ni odgovorilo na prvo vpra-
šanje o velikosti posesti, kar onemogoča strokovno 
korektno nadaljnjo obdelavo. Skupno smo prejeli 
648 vprašalnikov z označenim razredom posesti. 
Ta podatek je za analizo rezultatov ankete bistven, 
zato je v obravnavi rezultatov povsod navedeno 
število 648 kot število prejetih (uporabnih) vpra-
šalnikov. Morebitni manjkajoči drugi odgovori z 
vidika obdelave podatkov niso bili usodni. nekateri 
so odgovorili le na nekaj vprašanj, večina prejetih 
vprašalnikov pa je bila kar skrbno izpolnjenih. 

3 REZULTATI 
3.1 Prejeti vprašalniki po velikosti 

posesti in po območnih enotah
Preglednica 1: Število prejetih vprašalnikov po razredih 
velikosti posesti 

Razred 
velikosti posesti 

Prejeti vprašalniki 
(število)

do  1 ha  92
1– 5 ha 195
5–10 ha 130
10–20 ha 103
Več kot 20 ha 128
SKUPAJ 648

3.2  Analiza odgovorov na vprašanja

2) Kako pogosto sekate v svojem gozdu?

Velikosti  
posesti

Vsako 
leto
(%)

5- do 
9-krat/10 let

(%)

Redkeje
(%)

Do 1 ha 11,1 6,7 82,2
1–5 ha 23,2 27,8 49,0
5–10 ha 41,5 16,2 42,3
10–20 ha 46,1 27,4 26,5
Več kot 20 ha 77,0 16,7 6,3
SKUPAJ 39,2 20,3 40,7

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 645.

Območna 
enota 

Poslani 
vprašal-

niki 
(število)

Prejeti 
vprašal-

niki 
(število)

Delež 
prejetih 

vprašalni-
kov
(%)

Tolmin 173 32 18
Bled 178 58 33
Kranj 197 50 25
Ljubljana 173 40 23
Postojna 166 48 29
Kočevje 163 41 25
novo mesto 127 35 28
Brežice 146 40 27
celje 168 53 32
nazarje 185 60 32
Sl. Gradec 196 62 32
Maribor 139 43 31
M. Sobota 122 52 43
Sežana 171 34 20
SKUPAJ 2.304 648 28

Skoraj v vseh gospodinjstvih z več kot 20 ha 
gozda sekajo vsako leto ali skoraj vsako leto. 
Pogostost sečnje se zmanjšuje z zmanjševanjem 
površine gozdov v gospodinjstvu.  

3) Ali ste seznanjeni, da je za posek gozdnega 
drevja potrebna odločba Zavoda za gozdove Slo-
venije (ZGS), ki jo Zavod izda potem, ko drevesa 
za posek skupaj izbereta revirni gozdar Zavoda 
in lastnik gozda?

Velikosti posesti DA
(%)

NE
(%)

Do 1 ha 89,1 10,9
1–5 ha 89,2 10,8
5–10 ha 89,9 10,1
10–20 ha 97,1  2,9
Več kot 20 ha 99,2  0,8
SKUPAJ 92,6  7,4

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 646.

Lastniki gozdov so v veliki večini seznanjeni 
s postopkom izbire drevja za posek. Kljub temu 
nekoliko preseneča, da kar 10 % lastnikov gozdov 
s površino gozdov v gospodinjstvu 5–10 ha s 
postopkom ni seznanjena. Lahko sklenemo, da 

Preglednica 2: Poslano in prejeto število vprašalnikov 
po območnih enotah

Veselič, Ž., Mikulič, V., Ogrizek, R.: Lastniki gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu in o delu  
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vsaj teh 10 % lastnikov gozdov v času delovanja 
ZGS ni sekalo ali pa ob sečnji ni upoštevalo 
zakonitega postopka. 

4) Kaj menite o tem določilu Zakona o gozdo-
vih? 

Velikosti 
 posesti

Določilo 
je  

primerno 
(%)

Določilo je za 
manjše količine 
lesa za lastnika 
preveč obreme-

njujoče
(%)

Določilo  
ni  

primerno 
(%)

Do 1 ha 34,1 63,7 2,2
1–5 ha 50,8 44,3 4,9
5–10 ha 50,0 46,8 3,2
10–20 ha 67,3 24,5 8,2
Več kot 20 ha 72,6 21,0 6,4
SKUPAJ 55,1 39,9 5,0

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 622.

Samo za 5 % lastnikov gozdov zakonsko 
določilo (v temelju) ni primerno, kar je spodbu-
den rezultat. Skoraj 40 % lastnikov gozdov, po 
pričakovanju v večjem deležu lastniki z manjšo 
gozdno posestjo, pa meni, da je postopek izbire 
drevja za posek preveč zahteven za posek manjših 
količin lesa.  

5)  Ali ste seznanjeni, da so gozdnogojitvena in 
varstvena dela, ki jih opravite na podlagi odločb 
Zavoda za gozdove Slovenije, sofinancirana?

Velikosti posesti DA
(%)

NE
(%)

Do 1 ha 31,8 68,2
1–5 ha 51,1 48,9
5–10 ha 55,5 44,5
10–20 ha 82,2 17,8
Več kot 20 ha 92,1 7,9
SKUPAJ 62,5 37,5

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 634.

Skoraj polovico lastnikov gozdov z gozdno 
posestjo do 10 ha v gospodinjstvu ne ve za sofi-
nanciranje del v gozdu, s čimer ne moremo biti 
zadovoljni. Pri majhnih posestnikih je takšnih 
še več – kar 68 %.

6)  Kolikokrat (število nakazil) ste v zadnjih 10 
letih pridobili sredstva za sofinanciranje vlaganj 
v gozdove od države oziroma EU?  In kolikšen 
je bil povprečni znesek (v €)?

Velikosti 
posesti Število v zadnjih 10 letih Povprečni 

znesek
0 1–3 Več kot 3 (€)

Do 1 ha 87 4 1 121
1–5 ha 170 24 1 146
5–10 ha 92 35 3 235
10–20 ha 57 33 13 210
Več kot 20 
ha 38 54 36 208

SKUPAJ 444 150 54 203

Odgovor na to vprašanje je vsebovalo vseh 
648 vprašalnikov.

V zadnjih desetih letih velik delež večjih lastni-
kov gozdov ni dobil nobenih sredstev z naslova 
sofinanciranih del v gozdovih. Pri gospodinjstvih 
z več kot 20 ha gozda je takšnih 30 %,  v  gospo-
dinjstvih z 10 do 20 ha gozda v zadnjih 10 letih 
ni dobilo teh sredstev 55 %,  v gospodinjstvih s 
5 do 10 ha gozda pa že kar 71 % gospodinjstev. 
Sredstva sofinanciranja je prejelo le še približno 10 
% gospodinjstev z manj kot 5 ha gozda. Praviloma 
to pomeni, da v navedenih deležih lastniki gozdov 
oziroma gospodinjstva v gozdu niso  opravili 
gojitvenih in varstvenih del. Izvajanje gojitvenih 
in varstvenih del je torej preveč neenakomerno 
porazdeljeno med lastniki gozdov.

7)  Ali dela v gozdu izvajate sami oziroma vaši 
družinski člani?   

– Posek:
Velikosti  
posesti

DA
(%)

NE
(%)

Delno
(%)

Do 1 ha 52,4 25,6 22,0
1–5 ha 65,2 18,2 16,6
5–10 ha 74,8 10,2 15,0
10–20 ha 70,3 12,9 16,8
Več kot 20 ha 67,2 14,8 18,0
SKUPAJ 66,7 16,0 17,3

Vseh odgovorov na to vprašanje v bilo 625.
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– Spravilo:

Velikosti  
posesti

DA
(%)

NE
(%)

Delno
(%)

Do 1 ha 51,9 33,8 14,3
1–5 ha 56,7 23,3 20,0
5–10 ha 73,3 11,7 15,0
10–20 ha 68,7 14,6 16,7
Več kot 20 ha 72,2 11,9 15,9
SKUPAJ 64,6 18,5 16,9

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 599.

– Gojitvena in varstvena dela

Velikosti  
posesti

DA
(%)

NE
(%)

Delno
(%)

Do 1 ha 60,0 25,3 14,7
1–5 ha 60,0 27,5 12,5
5–10 ha 73,9 12,6 13,5
10–20 ha 70,5 15,8 13,7
Več kot 20 ha 69,8 9,5 20,6
SKUPAJ 66,7 18,3 15,0

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 567.

Odgovori glede vseh treh opravil so v grobem 
podobni. Kar malo preseneča, da je le približno 10 
do 15 % gospodinjstev z več kot 5 ha gozda, ki del 
v gozdu (vsaj delno) ne izvajajo sami. Večji delež 
takšnih gospodinjstev  v gospodinjstvih z manj 
kot 5 ha gozda je gotovo tudi posledica dejstva, 
da v velikem deležu takih gospodinjstev sploh ne  
opravljajo del v gozdu. V tem gre iskati razlog, 
da med navedenima posestnima razredoma ni 
pomembne razlike med deležema opravljenih 
del v gozdu z lastnimi močmi.  

8)  S čim vam Zavod za gozdove Slovenije najbolj 
pomaga pri gospodarjenju z gozdom?

Svetovanje, informacije, sodelovanje 164
Izbira drevja za posek 100
Svetovanje o gojitvenih in varstvenih 
delih 51

Oskrba s sadikami 38
Zagotovitev finančnih spodbud in po-
moč pri vlogah 28

Usposabljanje, izobraževanje 24
Pomoč pri gradnji gozdnih prometnic 
(predvsem vlak) 19

Opozorila na dogodke v gozdovih 13
Vzdrževanje gozdnih cest 13
Drugo 26
nič mi ne pomaga 116
ne potrebujem pomoči 4
Še nisem imel stikov z ZGS 1

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 597.

Daleč največji delež posestnikov navaja pomoč 
ZGS v obliki svetovanja, informacij in izbire drevja 
za posek, ki je v bistvu tudi oblika strokovnega 
svetovanja. Preseneča sorazmerno majhen delež 
odgovorov z navedbo vzdrževanja gozdnih cest – 
glede na to, da je zagotavljanje vzdrževanja gozdnih 
cest na srečanjih z lastniki gozdov vselej izpostavljena 
tema. Verjetno je rezultat ankete posledica tega, da 
se lastniki gozdov neposredno ne srečujejo z delom 
ZGS pri zagotavljanju vzdrževanja gozdnih cest in 
jim je zato vloga ZGS na tem področju manj znana. 
Spodbudno je, da so le štirje lastniki gozdov odgo-
vorili, da ne potrebujejo pomoči ZGS. Poglobiti pa 
se moramo v dejstvo, da je kar 19 % gospodinjstev 
sporočilo, da jim ZGS pri gospodarjenju z gozdom 
nič ne pomaga. Delež takšnih odgovorov se zmanjšuje 
od gospodinjstev z manj kot 5 ha gozda (približno 25 
%) do gospodinjstev z več kot 20 ha gozda (6 %). 

9)  Kaj vas pri delovanju javne gozdarske službe 
najbolj moti?

nič me ne moti 77
Premalo nadzora v gozdovih 21
Premalo skrbi za gozdne ceste 20
Preveč birokracije, tudi za lastnike gozdov 
(vloge …) 16

Redki stiki z ZGS 16
Pristojnosti ZGS, tudi odločba za majhno 
količino lesa 15

Premalo svetovanja, informacij, obvešča-
nja, pomoči 14

Premalo pomoči pri gradnji in vzdrže-
vanju vlak 13

Premalo skrbi za gozd (gozdni red …) 12
Premajhna zavzetost za subvencije, pre-
pozno plačevanje subvencij 10

Drugo 51
(Pre)malo vem o ZGS (za podrobnejši 
odgovor) 9

Vseh odgovorov na to vprašanje je bilo 274.
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Vprašalnikov brez odgovora na to vprašanje je 
bilo 379. Morda kdo na to vprašanje ni odgovoril 
tudi zato, ker ga nič ne moti, vendar si ne dovo-
ljujemo vseh odsotnih odgovorov  razlagati na 
tak način. 77 lastnikov gozdov pa je eksplicitno 
navedlo, da jih pri delu ZGS nič ne moti. Sicer 
so po vsebinah dela ZGS pripombe k delu precej 
enakomerno porazdeljene. 

10)  Kako ste zadovoljni z revirnim gozdarjem?

Ocenjevane so bile štiri lastnosti z ocenami 1 
(nezadovoljivo) do 5 (odlično).

Ocena

Dose-
gljivost 
in od-

zivnost

Pripra-
vljenost 
za sveto-

vanje

Komuni-
kativnost

Profesi-
onalnost 
(točnost 

…)
(%) (%) (%) (%)

1 4 6 6 6
2 5 4 3 4
3 14 14 14 14
4 32 30 30 29
5 45 46 47 47

Skupaj  
odgovorov 555 543 538 539

Dodatna mnenja:

Pohvala 25
navedba pomanjkljivosti 6
nimam stikov ali zelo redke 10
Revirnega gozdarja ne poznam 15

Grafikon 1: Frekvenčna porazdelitev revirnih gozdarjev  glede na njihove povprečne ocene s strani lastnikov gozdov 

Z mnenjem lastnikov gozdov o delu revir-
nih gozdarjev smo lahko zelo zadovoljni. Če 
uporabimo izrazoslovje šolskega ocenjevanja, 
je kar 76 % lastnikov gozdov revirne gozdarje 
ocenilo s prav dobro ali odlično oceno in le 
6 % lastnikov je revirne gozdarje ocenilo z 
nezadostno oceno. Podobna povprečja ocen 
po posameznih osebnostnih lastnosti revirnih 
gozdarjev kažejo, da so lastniki gozdov revirne 
gozdarje pretežno ocenjevali celovito in ne po 
posameznih lastnostih, kar je sicer objektivno 
zahtevno.   

Opomba: Ker je bilo iz prejetih ocen razvidno, 
da je za posameznega revirnega gozdarja katera 
od ocen daleč zunaj povprečja drugih ocen, torej 
plod zelo subjektivne ocene posameznega lastnika 
gozda, včasih podprte tudi s komentarjem, ki z 
delom revirnega gozdarja nima povezave, smo se 
odločili povprečja ocen za posameznega revirnega 
izračunati tako, da smo črtali najnižje in najvišje 
ocene in iz preostanka izračunali aritmetično 
sredino, in sicer je bilo črtanje podatkov izvedeno 
po naslednjem ključu: če je bilo za posameznega 
revirnega gozdarja do 5 podatkov, smo črtali 
najvišjo in najnižjo oceno, če je bilo podatkov 6 
do 10, smo črtali po dve najvišji in najnižji oceni, 
če je bilo podatkov več kot 10, pa po tri najnižje 
in najvišje ocene.  
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11)  Katerih nasvetov pri gospodarjenju z gozdovi 
si še posebno želite več?

Področje Število
Gojenje in varstvo gozdov 338
Prodaja lesa 241
Sečnja in spravilo 152
Skupaj odgovorov 731

Opomba: Dopustno je bilo tudi več odgo-
vorov. 

Lastniki gozdov si želijo zlasti več nasvetov s 
področja gojenja in varstva gozdov. Ugotovitev 
je kar malo presenetljiva, če upoštevamo, da 
med lastniki gozdov težje pridobimo udeležence 
delavnic iz gojenja in varstva gozdov kot za tečaje 
za varno delo pri sečnji in spravilu. ne preseneča 
želja po nasvetih v  povezavi s prodajo lesa. ZGS 
mora  pri tem proučiti oblike in nasvete svetovanja 
v okviru javne gozdarske službe.

12)  Kateri dejavniki vas najbolj ovirajo pri gospo-
darjenju z gozdom?

Motnje, ki so  navedene v preglednici, ki sledi, 
so bile na vprašalnih listih napisane vnaprej, 
anketiranci pa so označili, katere so pomembne 
zanje. Zanimive so primerjave med različno veli-
kimi posestmi – število odgovorov je bilo očitno 
dovolj veliko, da so se pokazali nekatere značilne 
težnje odvisnosti pomena nekaterih motenj od 

Zap.  
št.

Moteči dejavnik Do 1 ha
(%)

1– 5 ha
(%)

5–10 ha
(%)

10–20 ha
(%)

Nad 20 ha
(%)

SKUPAJ
(%)

1. Oddaljenost  gozda od kamionske ceste 15,5 13,2 12,2 11,6 11,2 12,5
2. Preveč številčna rastlinojeda divjad 13,1 10,2 11,2 13,3 14,5 12,3
3–5. Med sosedi nedorečene posestne meje 13,5 13,0 12,2 11,8 10,0 12,0
3–5. Oddaljenost gozda od doma 14,3 14,5 11,4 9,9 10,4 12,0

3–5. Težave pri prodaji lesa zaradi nepovezanih 
lastnikov gozdov 8,3 10,0 11,8 14,7 14,3 12,0

6. Pomanjkanje vlak 8,3 11,4 11,4 11,6 15,2 11,9
7. Razdrobljenost posesti v več parcel 11,5 11,5 12,4 11,8 9,1 11,2

8. Premalo strokovnega svetovanja s strani 
ZGS 9,5 8,4 9,7 8,0 7,9 8,6

9. Težave pri prodaji lesa zaradi premajhnega 
števila odkupovalcev 6,0 7,7 7,7 7,5 7,5 7,4

100 100 100 100 100 100

– v deležih (%) od vseh omenjenih dejavnikov v odgovorih 

velikosti posesti. Razumljivo je, da majhne gozdne 
posestnike bolj motijo neurejene posestne meje in 
oddaljenost gozda od doma kot lastnike gozdov 
z veliko gozdno posestjo, tudi njihovo znanje 
o gozdu je po pričakovanju manjše in zato bolj 
potrebujejo strokovne nasvete. Zanimiva pa je 
ugotovitev, da majhne gozdne posestnike bolj 
kot velike moti nezadostna odprtost gozdov z 
gozdnimi cestami, velike gozdne posestnike pa 
bolj kot majhne moti nezadostna odprtost gozdov 
z gozdnimi vlakami.

Poleg vnaprej napisanih dejavnikov, za katere 
smo prosili, da jih izpolnjevalci razvrstijo po 
pomenu, so lastniki gozdov pripisali še naslednje 
moteče dejavnike pri gospodarjenju z gozdovi:

1. Premalo denarja za vlaganja v gozdove 15

2. Prenizke odkupne cene lesa 6

3. Obdavčitve, pristojbine … 3

4. Obiskovalci gozda 3

5. TežkeSlabe in nevarne terenske razmere 2

6. Kraje dreves oz. lesa 1
Skupaj navedb 30

4 ZAKLJUČEK

Prejeli smo 28 % vprašalnikov, kar je zadovoljivo 
in kaže na dovolj veliko pripravljenost lastnikov 
gozdov za sodelovanje z javno gozdarsko službo. 
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Le 5 % lastnikov gozdov meni, da zakonska 
določba, da ZGS z odločbo odobri posek, ni 
primerna, skoraj 40 % lastnikov gozdov pa meni, 
da ta določba za manjše količine lesa lastnike 
gozdov preveč obremenjuje. Preseneča, da 7,9 % 
lastnikov gozdov z gozdno posestjo več kot 20 
ha in kar 17,8 % z gozdno posestjo več kot 20 ha 
še vedno ni seznanjena, da so gozdnogojitvena 
in varstvena dela sofinancirana. Med lastniki 
gozda z več kot 5 ha gozda jih le 10 do 15 % dela 
v gozdovih ne opravijo sami. Večino del v goz-
dovih lastniki gozdov očitno še vedno opravijo 
sami. ZGS lastnikom gozdov najbolj pomaga s 
svetovanjem in informacijami, z izbiro drevja 
za posek, zagotavljanjem sadik, zagotavljanjem 
finančnih spodbud ter usposabljanjem oziroma 
izobraževanjem. Lastniki gozdov si najbolj želijo 
nasvetov s področja gojenja in varstva gozdov, 
prodaje lesa ter glede izvedbe sečnje in spravila. 

Pri delovanju javne gozdarske službe pa lastnike 
gozdov najbolj moti premalo nadzora v gozdovih, 
premalo skrbi za gozdne ceste, preveč birokra-
cije in redkost stikov z ZGS. Lastniki gozdov 
so kar 76 % revirnih gozdarjev ocenili s prav 
dobro ali odlično, 6 % revirnih gozdarjev pa so 
ocenili z nezadostno oceno. S prvim podatkom 
smo lahko zelo zadovoljni, zadnji je kljub nizki 
vrednosti previsok in si moramo prizadevati, 
da takih ocen sploh ne bi bilo. Med dejavniki, 
ki lastnike gozdov ovirajo pri gospodarjenju z 
gozdom, noben dejavnik posebej ne izstopa. Še 
največkrat so omenjeni: pomanjkanje gozdnih 
cest in vlak, preveč številčna rastlinojeda divjad, 
nedorečene posestne meje, oddaljenost gozda od 
doma, razdrobljenost gozdne posesti v več parcel 
in nepovezanost lastnikov gozdov, kar še posebno 
otežuje prodajo lesa.   

Veselič, Ž., Mikulič, V., Ogrizek, R.: Lastniki gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu in o delu  
Zavoda za gozdove Slovenije
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1 UVOD

Mednarodne organizacije letno objavljajo podatke 
o proizvodnji okroglega lesa, uvozu in izvozu na 
ravni držav ter skupnosti držav, kot je na primer 
Evropska unija. Ti podatki so  podlaga za izvajanje 
politik na ravni Evropske unije. 

Podatki o količinah, strukturi in tokovih 
okroglega lesa na nacionalni ravni so pomembni 
tudi za oblikovanje politike v Sloveniji. Z vidika 
rezultatov dolgoletnega gojenja gozdov in traj-
nostnega pristopa je njihov pomen lahko ključni 
pri analizi uspešnosti gospodarjenja. ne moremo 
pa tudi mimo nenavadnega pojava v zadnjem 
času, ko se v medijih včasih navajajo zavajajoče 
obtožbe  zaradi izvoza lesa (in posredno gozdar-
stva kot gospodarske panoge), ki  največkrat niso  
utemeljene s podatki ali pa so le-ti izkrivljeni ali 
celo popolnoma napačni. 

Ocenjujemo, da je koristno nekaj temeljnih, 
vendar z gospodarskega vidika ključnih, uradnih 
podatkov na ravni Slovenije predstaviti tudi širši 
gozdarski stroki.

Mag. M. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana

GDK 72:526(045)=163.6

Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa 
Roundwood Production, Export and Import 

Mitja PIŠKUR

Izvleček:
Piškur, M.: Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 9. V slovenščini z izvlečkom 
v angleščini, cit. lit 7. Prevod avtor, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic.
Predstavljeni so nacionalni podatki o proizvodnji, izvozu in uvozu okroglega lesa. Poraba okroglega lesa je izračunana 
bilančno na podlagi uradnih podatkov. 
Ključne besede: okrogli les, proizvodnja okroglega lesa, zunanja trgovina

Abstract:
Piškur, M.: Roundwood Production, Export and Import. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
68/2010, vol. 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 7. Translated by the author, proofreading of the English 
text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
national data related to roundwood production, import and export are presented. Roundwood consumption is 
calculated according to roundwood balance using official data.
Keywords: roundwood, roundwood production, external trade

2 KOLIČINA IN STRUKTURA 
PROIZVODNJE OKROGLEGA 
LESA 

Proizvodnja okroglega lesa je eden ključnih podat-
kov za spremljanje gospodarjenja z gozdovi. na 
podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS 
(SURS) in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
(SKZG) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) letno poroča mednarodnim 
organizacijam o količini in strukturi poseka po 
namenu rabe (Priloga). Podatki za leti 2008 in 
2009 v preglednici 1 so povzeti iz izpolnjenega 
vprašalnika JFSQ (Joint Forest Sector Question-
naire), ki je podlaga za analize v okviru organizacij 
UnEcE (United nations Economic commission 
for Europe), Eurostat in ITTO (International 
Tropical Timber Organization). 

Količine in struktura temeljijo na uradnih 
podatkih, ki predstavljajo evidentirani posek. 
Dejanski posek je verjetno večji, kar nakazujejo 
nekatere neodvisne raziskave (MEDVED/MATJA-
ŠIČ, 2008; KRAJnc/PIŠKUR, 2006). na podlagi 
velikopovršinskih popisov gozdov na mreži 4 × 4 
km je bil povprečni posek v obdobju 2000–2007  
več kot 4 milijone m3; evidentirani posek je v 
enakem obdobju v povprečju znašal 3 milijone 
m3. na neskladje med evidentiranimi količinami 

Strokovna razprava
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Preglednica 1: Uradna proizvodnja okroglega lesa po strukturi v Sloveniji v letih 2008 in 2009 (vse količine so v 
1.000 m3 neto)

Koda UNECE* PROIZVOD* 2008 2009

1 OKROGLI LES 2.990 2.930
1.c Iglavci 1.747 1.582
1.nc Listavci 1.243 1.348
1.1 LES ZA KURJAVO 928 983
1.1.c Iglavci 131 114
1.1.nc Listavci 798 869
1.2 InDUSTRIJSKI OKROGLI LES 2.062 1.948
1.2.c Iglavci 1.616 1.468
1.2.nc Listavci 446 479
1.2.1 Hlodi za proizvodnjo žaganega lesa in furnirja 1.686 1.514
1.2.1.c Iglavci 1.386 1.213
1.2.1.nc Listavci 300 301
1.2.2 Les za celulozo in plošče 316 370
1.2.2.c Iglavci 204 211
1.2.2.nc Listavci 112 159
1.2.3 Drug okrogli industrijski les 60 63
1.2.3.c Iglavci 26 44
1.2.3.nc Listavci 34 19

Opombi:
Zaradi zaokroževanja lahko vsote odstopajo od posameznih seštevkov.
* Mednarodna delitev okroglega lesa po namenu rabe (npr. PIŠKUR/MEDVED, 2007)

poseka in dejanskim posekom nakazujejo tudi 
primerjave med razpoložljivim okroglim lesom 
in porabo okroglega lesa (KRAJnc / PIŠKUR, 
2006).

3 ZUNANJA TRGOVINA Z 
OKROGLIM LESOM

Dinamika gibanj v zunanji trgovini je pomem-
ben kazalnik stanja predelave in rabe lesa in 
posledično dodajanja dodane vrednosti domači 
obnovljivi surovini. V grafikonih 1 in 2 je pri-
kazana dinamika količin in strukture izvoza in 
uvoza okroglega lesa v 10-letnem obdobju, na 
podlagi podatkov za letošnje leto je narejena tudi 
ocena za leto 2010. 

najpomembnejši državi izvoza sta Italija in 
Avstrija. V prvo izvažamo  predvsem les slabše 
kakovosti in les za kurjavo, v drugo hlodovino 
iglavcev. Primerjava količin izvoza s proizvodnjo 

okroglega lesa pokaže, da je bilo leta 2008 le-tega 
24 %, leta 2009 pa 26 % uradno proizvedenih 
količin. Leta 2008 je izvoz hlodovine predstavljal 
16 %,  leta 2009 pa 19 % uradno proizvedenih 
količin.

Po drugi polovici leta 2006 se je uvoz lesa 
zmanjšal zaradi ustavitve proizvodnje kemične 
celuloze, spremenila se je tudi struktura uvoza. 
V uvozu prevladuje les slabše kakovosti, ki se 
uporablja za proizvodnjo vlaknenih in ivernih 
plošč ter mehanske celuloze. V uvozu hlodovine 
prevladuje bukovina, ki se uporablja za proizvo-
dnjo furnirja. Zanimivo je, da se povečuje uvoz 
lesa za kurjavo. Pri podatkih o zunanji trgovini 
je potrebna pazljivost pri interpretaciji, saj je pri 
nekaterih skupinah okroglega lesa lahko prisoten 
ponovni izvoz (''re-export'').

Piškur, M.: Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa
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Grafikon 1: Izvoz 
okroglega lesa 
iz Slovenije v 
obdobju 2000–
2010 (Vir: SURS, 
preračuni GIS)

Opomba: * Ocena GIS 

Opomba: * Ocena GIS 

Grafikon 2: 
Uvoz okroglega 
lesa v Slovenijo 
v obdobju 2000–
2010 (Vir: SURS, 
preračuni GIS)

4 BILANČNA PORABA 
OKROGLEGA LESA V SLOVENIJI

Z vidika zahtev lesnopredelovalne industrije je 
zanimiv vpogled v razpoložljive količine okro-
glega lesa, ki jih prikazuje preglednica 2. Poraba 
okroglega lesa je izračunana kot:

Poraba = proizvodnja + uvoz – izvoz.

Poudariti je treba, da izračun porabe temelji 
na uradnih podatkih o poseku lesa, zaradi česar  
nastaja neskladje med podatki o rabi lesa (iz 
Slovenije) pri kategorijah hlodovine in lesa za 
kurjavo. 

5 ZAKLJUČEK

Podatki o proizvodnji in zunanji trgovini z okro-
glim lesom so  zelo pomembni za gozdarstvo  
pa tudi za lesarstvo in druge, z lesom povezane 
panoge. Z bilančnimi preračuni in primerjavami 
s podatki o predelavi okroglega lesa lahko ugo-
tovimo neskladnosti med uradnimi količinami 
proizvodnje okroglega lesa. Analiza količin in 
strukture izvoza posredno nakazuje tudi na 
težave lesnopredelovalne industrije in na posle-
dice recesije.

Vendar pa na podlagi študije v okviru UnEcE 
(MAnTAU e tal., 2008) v vseh državah UnEcE  
nastaja razkorak med podatki o virih in porabi lesa. 

Piškur, M.: Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa
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Večina držav ima, podobno kot Slovenija, težave z 
ocenjevanjem obsega žagarske proizvodnje in rabe 
lesa za ogrevanje v gospodinjstvih. Menimo, da je 
treba še dodatno povečati aktivnosti na področju 
pridobivanja kakovostnih podatkov, saj lahko le 
na tak način dobimo dober vpogled v dejansko 
stanje na področju proizvodnje, predelave in 
zunanje trgovine. 

Pregled nad  temeljnimi podatki je pomemben 
tudi za gozdarsko stroko samo, saj se lahko le 
tako objektivno in odločno  odziva na (včasih 
namerno) napačne podatke v medijih.
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Preglednica 2: Poraba lesa v Sloveniji v letu 2009 (v 1.000 m3 neto)

Kategorije okroglega lesa Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba
Okrogli les - skupaj 2.930 261 767 2.425
Okrogli les - iglavci 1.582 59 306 1.335
Okrogli les - listavci 1.348 203 461 1.090
Okrogli industrijski les - skupaj 1.948 163 507 1.604
Hlodi 1.514 34 295 1.253
LcP-DIL* 433 130 212 351
Les za kurjavo 983 98 260 820

Opombe: 
Vir podatkov: MKGP, SKZG; preračuni GIS
Vsote lahko odstopajo zaradi zaokroževanja od posameznih seštevkov. 
*LcP-DIL – les za celulozo in plošče ter drug okrogli industrijski les

PIŠKUR, M., 2009. Indikator rabe lesa na prebivalca v 
Evropi. Les, 61, št. 7/8, s. 358–360. 

PIŠKUR, M., 2009. Pretvorbeni faktorji za 
zunanjetrgovinske podatke o okroglem lesu za 
Slovenijo. Zb. gozd. lesar., 88, s. 53–59. 

7 Priloga: Definicije obravnavanih 
kategorij okroglega lesa (FAO)

Okrogli industrijski les: Ves okrogel les, razen 
lesa za kurjavo. Zajema hlode za žago in furnir, 
les za celulozo in plošče ter drug okrogli indu-
strijski les. 

Hlodi: Okrogel les, ki bo razžagan (ali skobljan) 
po dolžini, namenjen za izdelavo žaganega lesa ali 
železniških pragov ali uporabljen pri proizvodnji 
furnirja (po navadi z luščenjem in rezanjem).

Les za celulozo in plošče: Okrogel les, ki bo 
uporabljen v proizvodnji celuloze, ivernih plošč 
ali vlaknenih plošč.

Drug okrogel industrijski les: Okrogel indu-
strijski (tehnični) les (neobdelan les), ki ne spada 
med hlode za žago, hlode za furnir in/ali les za 
celulozo in plošče. Zajema okrogel les, ki bo upo-
rabljen za drogove, pilote, stebre, ograje, jamske 
opornike (“jamski les”), za pridobivanje tanina 
in destilacijo.

Les za kurjavo: Okrogel les, ki bo uporabljen 
kot gorivo. Zajema tudi lesne sekance, ki se upora-
bljajo kot gorivo, če so bili proizvedeni neposredno 
(npr. v gozdu) iz okroglega lesa.

Piškur, M.: Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa
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Članek je rezultat enomesečnega praktičnega izo-
braževanja na gozdni upravi Freudenstadt. Od 16. 
6. 2010 do 15. 7. 2010 sem spoznaval njihov način 
gospodarjenja z gozdovi, posebnosti ter aktualne 
težave, s katerimi se ukvarjajo. V mnogih pogledih 
imajo podobne težave kot slovensko gozdarstvo. 
Gozdna uprava Freudenstadt spada v okrožje 
Baden-Württemberg in je razdeljena na 37 revirjev. 
Obsega območje severnega Schwarzwalda, kjer je 
gozdnatost 62,5 %. Gozdovi se razprostirajo na 
55.300 ha, struktura lastništva gozdov je prikazana 
na sliki 1. Od drevesnih vrst prevladujejo smreka 
(60 %), jelka (26 %), bukev (6 %) in rdeči bor (8 
%). na območju severnega Schwarzwalda  so v 
preteklosti smreko zelo pospeševali in tako je 
prevzela večinski delež naravni vegetaciji jelke 
(80 %)  in bukve (20 %). Prevladujoča matična 
kamnina je pisani peščenjak (85 %), preostalo pa 
je školjčni apnenec. na območju gozdne uprave 
Freudenstadt znaša letna količina padavin od 2200 
mm na zahodu, na vzhodnem delu območja pa le 
750 mm. na območju gozdne uprave Freudenstadt 
so gozdovi dobro odprti, saj premorejo kar 40 m 
cest na hektar.

1 PROBLEMATIKA 
RAZDROBLJENOSTI  ZASEBNIH 
POSESTI 

Prav tako kot v slovenskem gozdarstvu se tudi 

Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave 
Freudenstadt
Jernej JEVŠEnAK

v zvezni deželi Baden-Württemberg ukvarjajo s 
problematiko izjemne razdrobljenosti  zasebne 
posesti. na območju gozdne uprave Freudenstadt 
imajo  več kot 8000 lastnikov gozdov. Problematika 
je še posebno izrazita na območju Württemberga, 
kjer je zakon v preteklosti določal, da so morali 
biti vsi potomci lastnika gozda deležni enako 
velikega deleža gozdov. Tako so na nekaterih 
območjih parcele široke le 4 m in dolge nekaj 10 
m. Pri takšni razdrobljenosti je gospodarjenje z 
gozdovi izjemno oteženo. Revirni gozdarji skušajo 
povezovati zasebne lastnike, da bi skupaj prodali 
svoj les. Ponujajo jim posebne pogodbe, s katerimi 
lahko prodajo svoj les po enaki ceni kot gozdna 
uprava. Prav tako politika gozdarstva stremi k cilju, 
da bi zvezna dežela odkupila čim več  zasebnih 
gozdov in tako izboljšujejo strukturo lastništva. 
Leta 2009 so odkupili 35 ha, v prejšnjih letih pa 
tudi že 70 ha. cena gozdnega zemljišča znaša 
12.000 do 20.000 €/ha.  Zdaj je prepovedano deliti 
gozd na manjše površine kot 3,5 ha, povprečna 
velikost parcele pa je 1,2 ha.

2 PREBIRALNI GOZD

Zaradi sorazmerno velike pogostosti vetrolomov 
v prejšnjem stoletju je na območju Schwarzwalda 
pomembna tema stabilnost gozda. Stabilnost 
skušajo zagotoviti s prebiralno zgradbo gozdov. 
Približno 10 % gozdov je prebiralnih, še doda-
tnih 10 % pa je v premeni. Povprečen prirastek 
v prebiralnih gozdovih je 12 m3/ha. V zveznih 
gozdovih posekajo 100 % prirastka v dveh ponovi-
tvah v razmiku  petih let. V prebiralnih gozdovih 
znaša lesna zaloga od 350 do 500 m3/ha. Težava, 
s katero se srečujejo, je prevelika lesna zaloga v  
zasebnih prebiralnih gozdovih. Zaradi premajhne 
intenzivnosti sečnje znašajo lesne zaloge tudi  več 
kot 500 m3/ha in posledično je zaradi premalo 
svetlobe ovirano pomlajevanje. 

Slika 1: Lastništvo gozdov 

Strokovna razprava
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Slika 2: Prebiralni gozd na gozdni upravi Freudenstadt (foto: Jernej Jevšenak)

Jevšenak, J.: Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave Freudenstadt
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3 OHRANJANJE NARAVE 

V zvezni deželi Baden-Württemberg sta ohranjanje 
narave in skrb za biodiverzitetobiotsko raznovr-
stnost izredno pomembni temi. Pred  nedavnim 
je bila na območju gozdne uprave Freudenstadt 
aktualna ideja za ustanovitev naravnega parka, 
vendar so prevladali ekonomski ter gospodarski 
interesi, saj so gozdovi izredno donosni ter dajejo 
delovno mesto mnogim gozdarjem. Kljub vsemu 
sem dobil vtis, da je ravnovesje med gospodarskim 
izkoriščanjem ter ohranjanjem narave primerno. 
njihov cilj je v gozdu  ohraniti 5 % odmrlega 
drevja, s katerim bodo zagotovili primerne habitate 
različnim organizmom. Trenutno imajo v gozdu 
2 % odmrlega drevja. Leta 2010 so v zvezni deželi 
Baden-Württemberg v zveznih gozdovih začeli 
uvajati t. i. habitatne točke, ki so sestavljene iz 
3 do 15 dreves, ki  jih prepustijo naravnemu 
razvoju. najprimernejša so debelejša in starejša 
drevesa, predvsem listavcev. na  vsake 3 ha goz-
dnih površin bodo uvedli eno habitatno točko. 

Poznajo tudi t. i. »davek naravi«. V primeru, ko 
v gozdu gradijo nove ceste ali  opravljajo katere 
druge gradbene posege, mora odgovorni inve-
stitor plačati 1,5 evrov za odvzeti m2 površine. 
S  tako zbranim denarjem gozdarji, npr., sadijo 
redkejše drevesne vrste, gradijo manjša jezera 
… na območju gozdne uprave Freudenstadt je 
razširjen tudi veliki petelin (Tetrao urogallus), ki 
je zaščitni znak mesta. V revirjih, kjer žival živi, 
poznajo tudi nego habitatov. na leto jo izvajajo na 
približno 10 do 15 ha na revir, cilj pa je zagotoviti 
primerno gostoto drevja, dovolj sončne svetlobe 
ter rdečega bora, ki je najpomembnejša drevesna 
vrsta v biotopu velikega petelina.

4 OBNOVA POVRŠIN PO 
VETROLOMU LOTHAR 

26. 12. 1999 je v srednji Evropi divjal orkan 
Lothar. na območju gozdne uprave Freudenstadt 
je vetrolom podrl približno 2,5 mio m3 na 5000 ha. 
Gozdarji so bili postavljeni pred zahtevno nalogo, 

Slika 3: Površine v obnovi po vetrolomu Lothar (foto: Jernej Jevšenak)

Jevšenak, J.: Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave Freudenstadt
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kako obnoviti gozdne površine. 90 % površin so 
prepustili naravni obnovi. Sadili so le posamezne 
drevesne vrste, ki opravljajo vlogo pionirjev (rdeči 
bor in navadna breza) ali pa se same iz različnih 
razlogov ne bi uspešno pomladile (duglazija, 
gorski javor, veliki jesen, evropski macesen).  Zdaj 
se gozdarji ukvarjajo z vprašanjem nege. Do leta 
2010 so nego mlajših razvojnih faz  opravili na 600 
ha, v prihodnjih letih pa jo načrtujejo opraviti še  
na 400 ha. Skupaj bodo negovali 20 % površin, ki 
jih je prizadel orkan Lothar.

5 PROBLEMATIKA PREVEČ 
ŠTEVILČNIH POPULACIJ 
DIVJADI 

na tamkajšnjem območju so se leta 1999 – po 
vetrolomu Lothar – razmere za divjad značilno 
izboljšale. Populacije jelenjadi, srnjadi in divjega 
prašiča so še številčno povečale, prav tako pa 
se je povečalo objedanje, lupljenje ter škoda v 
kmetijstvu. Gozdarji  štejejo lovstvo kot eno 
izmed najpomembnejših tem. Skrbi jih pred-

Slika 4: Poškodba zaradi obgrizovanja (foto: Jernej Jevšenak)

Jevšenak, J.: Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave Freudenstadt
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vsem dejstvo, da se bodo populacije jelenjadi 
ter srnjadi razširile na preostala območja Sch-
warzwalda, kjer bodo  zelo ovirale pomlajevanje 
jelke. najpomembnejši ukrep za zmanjšanje 
populacij divjadi je odstrel. V preteklosti so 
poskušali z ograjami, vendar so se izkazale za 
neučinkovite,  poveča pa se tudi  objedanje 
na preostalih površinah. Individualno zaščito 
uporabljajo le izjemoma za zaščito posajenih 
listavcev. V preglednici 1 je prikazan odstrel v 
državnih gozdovih (22.000 ha) ter cene divjadi. 
največji odjemalci mesa so hoteli, sledijo manjše 
restavracije  in posamezniki.

Preglednica 1: Struktura odstrela 

Vrsta divjadi Odstrel v 
letu 2009

Povprečna cena 
(€/kg) + 7 % 

davek

Jelenjad  180 5,80

Srnjad 1400 5,90

Divji prašič   80 4.00
     
V zvezni deželi Baden-Württemberg je del 

gozdarskega poklica tudi lov. na območju gozdne 
uprave Freudenstadt je v državnih gozdovih 
dejavnih 50 lovcev - gozdarjev ter približno 100  
zasebnih lovcev.

6 ZAKLJUČEK

na gozdni upravi Freudenstadt sem preživel en 
mesec in spoznaval njihov način dela. Lahko 
rečem, da se ukvarjajo s podobnimi  težavami 
kot gozdarji v Sloveniji. Razdrobljenost gozdnih 
posesti jim otežuje gospodarjenje z gozdovi, pre-
velike populacije rastlinojede parkljaste divjadi 
povzročajo težave s pomlajevanjem jelke, prav 
tako imajo velik delež sanitarnih  sečene, saj je še 
precej gozdov s prevelikim deležem smreke. 

Lahko pa rečem, da so gozdarji nekoliko bolj 
odprti za sajenje alohtonihvnesenih drevesnih 
vrst. Predvsem duglazijo imajo praktično že za 
svojo, v manjši meri pa sadijo tudi veliko jelko 
(Abies grandis) ter japonski macesen (Larix kaem-
pferi). Tehnično so revirni gozdarji nekoliko bolje 
opremljeni, saj za odkazilo uporabljajo posebno 
GPS-napravo, ki podatke pošlje v centralno bazo v 
pisarno. Tako kot v Sloveniji je tudi v zvezni deželi 
Baden-Württemberg  zelo poudarjen ekonomski 
vidik, vendar jim s posameznimi ukrepi, kot so 
habitatne točke in »davek naravi«, dobro uspeva 
pospeševati tudi ekološko vlogo gozdov. 

V preteklosti smo gozdarji že prevzeli nekaj 
dobrih idej iz tujine. Še naprej moramo biti odprti 
za inovativnostnovosti in proučiti možnost imple-
mentacijevnašanja novih spoznanj v slovenske 
gozdove. Zahvaljujem se Oddelku za gozdarstvo ter 
Gozdni upravi Freudenstadt, ki sta mi omogočila 
enomesečno praktično izpopolnjevanje. 

Jevšenak, J.: Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave Freudenstadt
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V začetku junija 2010 se je 42 članov kranjskega, 
blejskega in ljubljanskega gozdarskega društva 
udeležilo strokovne ekskurzije v, gozdarstvu vedno 
naklonjeno in zanimivo, Švico. Ekskurzijo je orga-
niziralo Kranjsko gozdarsko društvo. V okviru 
slikovite 4-dnevne ekskurzije je bil izveden tudi 
strokovni terenski dan v Kanderstegu v kantonu 
Bern, zahodno od gorskega masiva Jungfrau. 

S švicarskim gostiteljem smo se dobili na 
spodnji postaji žičnice, ki vozi na jezero Oeschi-
nensee (1.578 m n.v), ki 
je znana turistična točka. 
Gostitelj Jean Jacques 
Thormann, profesor na 
Swiss college of Agricul-
ture SHL v Zollikofnu, 
poučuje gojenje gorskih 
gozdov in varstvo pred 
naravnimi hazardi. 

Z žičnico Oeschi-
nensee smo se povzpeli 
na izhodiščno točko pri 
ledeniškem jezeru, od 
koder smo krenili na 
pobočja gorskih smre-
kovih gozdov. Predstavil 
nam je osnovne podatke 
o švicarskih gozdovih 
in gozdarstvu, s pou-
darkom na sistemu 
upravljanja varovalnih 
gozdov in financiranja del v varovalnih gozdovih 
Švice. Ogledali smo si gozdove, ki varujejo niž-
jeležečo vas Kandersteg pred padanjem kamenja 
in zemeljskimi ter snežnimi plazovi. na območju 
tako skrbijo za ustrezne gojitvene in tudi tehnične 
ukrepe. Gozdovi so tu razglašeni kot varovalni 
gozdovi na nivoju države. 

na vodozbirnem območju Watterbach ležijo 
raziskovalne ploskve, kjer preizkušajo sistem 
naiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im 
Schutzwald, Swiss management guidelines for 
forests with protective function). Sistem uvajajo 
že od leta 1991, vendar ga stalno dopolnjujejo 
in skušajo prenesti v smernice za določene tipe 

gozdov na različnih tleh. Bistvo pristopa je, da 
gozdarji določajo in kartirajo funkcije gozdov 
glede na nevarnosti, ki jih izkazuje teren (plazovi, 
lavine, kamenje ...), obenem pa tesno sodelujejo z 
deležniki prostora in lastniki zemljišč, kar povzroči 
veliko legitimnost kartiranja funkcijskih enot.  
Zatem izvedejo točno določena gojitvena dela 
za krepitev funkcij (drevesna sestava, mešanost, 
pomlajevanje …).  Stanje gozdov s poudarjeno 
varovalno funkcijo redno spremljajo (vsaka 4 leta 

Kranjsko gozdarsko društvo na ogledu varovalnih  
gozdov v Švici

Tripodi, uporabljeni za ustavljanje drsenja snega in s tem preprečevanje poleganja 
mladih sadik 

Gozdarstvo v času in prostoru

strogo preverjajo porabo financ za gojitvena in 
biotehnična dela) in to je eden ključnih ukrepov 
švicarske gozdarske politike. Realizacijo ukrepov 
dosežejo tako, da lastniku gozdnega zemljišča s 
poudarjeno funkcijo država in kanton ponudita 
finančno pomoč v višini cca. 60 % stroškov za 
opravljanje gozdnogojitvenih in biotehničnih del, 
ki krepijo funkcijo. 

V dolino smo se vračali peš in ob sproščenem 
klepetu z gostiteljem izvedeli marsikatero zani-
mivost o Švici in švicarskem gozdarstvu.

Špela PLAnInŠEK in Matjaž GUČEK 
za KGD Kranj
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Gozdarstvo v času in prostoru
Delavnica Naravni sestoji 
macesna v Sloveniji
28. septembra 2010 so bili na delavnici v Šport 
hotelu na Pokljuki predstavljeni rezultati projekta 
naravni sestoji macesna v Sloveniji v okviru 
ciljnega raziskovalnega projekta Konkurenčnost 
Slovenije 2006–2013. Pri dveletnem projektu so 
sodelovali Znanstvenoraziskovalni center SAZU – 
Biološki inštitut Jovana Hadžija, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani, in Zavod za gozdove Slovenije. 
Delavnica je bila dobro obiskana (okoli 70 
udeležencev, najbolj številni so bili sodelavci 
Zavoda za gozdove Slovenije). V prvem delu 
so Igor Dakskobler (odgovorni vodja projekta), 
Florijan Leban, Andrej Rozman, Andrej Seli-
škar, Miran Čas, Milan Kobal in Aleš Kadunc 
tudi v imenu soavtorjev predstavili rezultate 
opravljenih raziskav, zadnji predavatelj, Janez 
Pagon, pa najdebelejše in najvišje macesne, 
ki  so evidentirani v bazah Zavoda za gozdove 
in Zavoda za varstvo narave. Predavatelji so 
ugotovili so, da je naraven macesnov gozd, ki 
ga uvrščamo v asociacijo Rhodothamno-Lari-
cetum (združba macesna in slečnika), v Sloveniji 
razširjen na okoli 3160 hektarih, imajo ga v šestih 
gozdnogospodarskih območjih (največjo površino 
v blejskem). Čeprav je to le okoli 0,3 %  skupne 
površine slovenskih gozdov, sta predvsem njegova 
varovalna in biotopska vloga zelo pomembni; 
slednja tudi zato, ker je to evropsko varstveno 
pomemben habitatni tip, življenjski prostor redkih 
in ogroženih gliv, lišajev, praprotnic, semenk in 
nekaterih živalskih skupin, npr. gozdnih kur (kar so 
predavatelji udeležencem tudi nazorno pokazali). 
Le redkokatera gozdna združba v Sloveniji ima 
toliko ohranjenih prvobitnih gozdnih sestojev z 
malo vidnimi sledovi človekovega delovanja kot 
prav macesnovje. 

V živahni razpravi so udeleženci razmišljali o 
izvoru macesnovih gozdov in večinoma soglašali, 
da so deloma (nikakor pa ne povsod) nastali v 
drugotni sukcesiji na nekdanjih pašnikih (kar še 
posebno velja za macesnove gozdove v območjih 
pašnih planin na visokogorskih planotah Julijskih 
in Savinjskih Alp in za podobne gozdove v osre-

dnjih in vzhodnih Karavankah), razpravljali so o 
njegovi zelo slabi zastopanosti v pelodnih diagra-
mih v profilih gozdnih tal, o slabi kaljivosti mace-
snovega semena (raziskava krajevnega gozdarja na 
Pokljuki Lojzeta Budkoviča), o vplivu pogoste paše 
v macesnovih sestojih, ki pa za naravno obnovo 
macesna ni nujno ovira  (macesen je vrsta, ki se 
navadno ob zadostni svetlobe dobro pomlajuje na 
tako ali drugače ranjenih tleh oz. rastiščih, bodisi 
zaradi erozije, snežnih plazov ali tudi poškodb 
zaradi paše), o starosti, ki jo macesen lahko doseže 
v naravnih združbah (ali lahko ali ne preseže tudi 

mejo 500 let) ter o gozdnogojitvenih ukrepih, ki 
bi pospeševali macesen v gospodarskih gozdovih 
(na bukovih in smrekovih rastiščih). 

V popoldanskem delu delavnice so se udele-
ženci odpeljali na planino Klek, kjer jim je Alenka 
Mencinger, sodelavka Triglavskega narodnega 
parka, predstavila še živo pašno planino in pro-
jekte, ki jih glede njene ohranitve izvaja Park. 
Dejan Firm  je spregovoril o svoji raziskavi rasti 
in razvoja naravnih macesnovih gozdov nad 
planino. Čeprav so bili tod prvotni gozdovi (vsaj 
deloma najbrž bukovi in smrekovi) nekoč zagotovo 
posekani ali požgani, iz analize pomlajevanja 
macesna in smreke sklepa na zelo dolgotrajen 
macesnov stadij, ki ga smreka najbrž še dolgo ne 
bo izpodrinila. Pri ogledu macesnovih gozdov na 
Kleku so nekateri udeleženci delavnice po zaslugi 
prof. Franca Batiča lahko obnovili poznavanje 
lišajske flore in skupaj ugotovili, da je v tamkaj-
šnjih gozdovih zelo bogata, kar kaže na naravno 
in  neonesnaženo okolje. 

Dr. Igor DAKSKOBLER

Delavnica macesnovje - planina Klek foto Brane Vreš
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Gozdarstvo v času in prostoru

Mednarodna konferenca o gospodarjenju z 
raznodobnimi gozdovi.
Ljubljana je od 23 do 26 septembra gostila konfe-
renco Mednarodne zveze gozdarskih izobraževal-
nih organizacij (IUFRO). Udeležilo se je je več kot 
100 gozdarskih strokovnjakov iz 27 držav. 

Program konference je obsegal strokovne refe-
rate, razprave in zaključke v katerih so nastopili 
priznani gozdarski eksperti Per Krister Angelstam 
(Švedska), Glenn H. Stewart (nova Zelandija), 
Thomas Knoke (nemčija), Renzo Motta (Italija), 
Thomas A. Spies (ZDA), Andrej Bončina (Slo-
venija). Udeleženci so si na strokovni ekskurziji 
ogledali gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji. 

Zavod za gozdove Slovenije je organiziral v 
sodelovanju s Pomurskim sejmom VIII. Državno 
sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, ki je pote-
kalo nedeljo 27.8.2006 na poligonu Zavoda za 
gozdove Slovenije na Mednarodnem kmetijsko 
živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

Tekmovalci so tekmovali naslednjih  
disciplinah: 
– menjava verige in obračanje letve, 
– kombiniran rez, 
– precizen rez, 
– zasek in podžagovanje, 
– kleščenje, 
– podiranje na balon. 

Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo so 
sestavljali trije tekmovalci, število ekip bilo ome-
jeno, vsaka območna enota ZGS je lahko prijavila 
po eno moško in eno žensko ekipo. Tekmovalce so 
izbirali na območnih izbirnih tekmovanjih. Vsak 
tekmovalec je moral nastopiti v vseh tekmovalnih 

Pomen gozdov za naš planet narašča, njihova površina se krči, 
naravne gozdove zamenjujejo plantaže - kako to spremeniti?

Gozdovi so nenadomestljiv vir biotske razno-
vrstnosti, skladiščenja ogljika iz atmosfere, bla-
ženja klimatskih sprememb in kvalitete bivanja. 
Ideja in praksa sonaravnega gospodarjenja je 
vzniknila v Evropi, Slovenija jo uspešno uresni-
čuje že desetletja, ravnanje z gozdovi na drugih 
kontinentih, na primer v Afriki, Aziji, in še 
marsikje drugje po svetu pa je strašljivo tudi za 
prihodnost človeštva. Velike površine naravnih 
gozdov se morajo umikati raznim umetnim 
plantažam. Zato je bil cilj mednarodne konfe-
rence preveriti strokovno ravnanje z gozdovi 
na znanstvenih osnovah in ugotovitve prenesti 
v prakso po svetu. 

Mesto Ekipa Točke 
1 OE nazarje – moški 3.743 
2 OE Slovenj Gradec 3.499 
3 OE Kranj 3.483 
4 OE Tolmin 3.421 
5 OE novo mesto 3.208 
6 OE Bled 3.025 
7 OE Postojna 3.022 
8 OE celje 2.760 
9 OE Brežice 2.759 

10 OE Murska Sobota 2.725 
11 OE Maribor – moški 2.626 
12 OE nazarje – ženske 2.536 
13 OE Kočevje 2.098 
14 OE Maribor – ženske 2.094 
15 OE Ljubljana 1.720 
16 OE Sežana 1.454 

VIII. Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
disciplinah. najboljše ekipe ter posamezniki so 
prejeli pokale ter praktične nagrade.

Rezultati tekmovanja ekipno v mešani kon-
kurenci:
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Gozdarska založba pri Zvezi gozdarskih društev 
tudi letos nadaljuje s svojo izdajateljsko dejavnostjo 
temeljnih gozdarskih del. Knjigam prof. dr. Marijana 
Kotarja Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in 
fizioloških osnovah (2005), akademika, zaslužnega 
prof. dddr. Jožeta Mačka Gozdna fitopatologija 
(2008), obe sta izšli v sozaložništvu z Zavodom za 
gozdove Slovenije, se je pravkar pridružilo delo dr. 
Živka Koširja Lastnosti gozdnih združb kot osnova 
za gospodarjenje po meri narave. 

Dobili smo dragoceno in za ravnanje ter razu-
mevanje gozda prepotrebno delo našega priznanega 
fitocenologa dr. Živka Koširja. To ni knjiga o fito-
cenologiji, to je delo o uporabi znanj in spoznanj, 
ki nam jih lahko in bi tudi morala dajati gozdarska 
fitocenologija, hkrati pa je kritičen pogled na pota, 
po katerih stopa sodobna fitocenologija. 

Kot je razbrati iz naslova in vsebine knjige, ne gre 
za opisovanje gozdnih združb Slovenije, temveč za 
predstavitev lastnosti gospodarsko pomembnejših 
gozdnih združb in njihove proizvodne sposobnosti, 
ki naj bi jih upoštevali pri gospodarjenju z gozdovi 
po meri narave. 

Monografija obravnava, s stališča preučevanja 
gozdnih združb in gozdarskih ved, v prvem delu 
problematiko nadaljnjega razvoja srednjeevropske 
fitocenološke šole, kot jo je zarisal Braun-Blanquet, 
pri nas Tomažič in Horvat, pa tudi od vzhodnoe-
vropskih šol, kot so jih utemeljili Zlatnik, Sukačev in 
drugi, ker se v zadnjih desetletjih vse bolj oddaljuje 
od njenega temeljnega poslanstva: spoznavanja 
rastiščnih razmer v gozdu. S sedanjo usmeritvijo 
se fitocenološko preučevanje vrača v obdobje pred 
uveljavljanjem šole Braun-Blanquet, se od nje 
oddaljuje ter prehaja povsem v botanično področje 
in tako izgublja stik z neposredno uporabnostjo 
dognanj o gozdnih rastiščih in njihovih lastnosti 
za gospodarjenje z gozdovi in gozdnim prostorom. 
Monografija posega v fitocenološko nomenklaturo, 
ki je s sedanjimi dopolnitvami Kodeksa povsem 
zunaj teženj klasične šole Braun-Blanqueta in se 
podreja trenutno vplivnim botanikom – fitoce-
nologom. 

Lastnosti gozdnih združb so obravnavane za 
gozdne združbe, ki imajo pomemben delež v slo-

Dr. Živko Košir Lastnosti 
gozdnih združb kot osnova za 
gospodarjenje po meri narave

venskih gozdovih, in tiste obrobne gozdne združbe, 
ki so z njimi v tesnejši razvojni povezavi. Pri tem 
so obravnavane vegetacijske in rastiščne enote, 
opredeljene kot asociacije, po prvobitni predstavitvi 
in opredelitvi avtorjev in ne po poznejših preime-
novanjih in avtorjih le-teh, kot to omogoča sedanji 
Kodeks. največji poudarek je na gozdovih bukve, 
bukve in jelke ter jelovih gozdovih, ki pokrivajo 
okoli 80 % gozdne površine ali 98 % pomembnih 
lesnoproizvodnih gozdov. Smrekove monokul-
ture so obravnavane skladno s klasično metodo 
Braun-Blanqueta kot stadijalne oblike fitocenoz z 
razvojno težnjo k prvotni gozdni združbi, in ne kot 
sekundarne gozdne združbe, kot jih v zadnjem času 
obravnavajo nekateri naši fitocenologi.

Monografija je strnjen prikaz avtorjevih dolgole-
tnih poglobljenih fitocenoloških raziskovanj gozdnih 
združb Slovenije po standardni srednjeevropski 
metodi. Monografija nadgrajuje objavljena spozna-
nja o fitocenološki členitvi in rastiščnih razmerah 
v hrastovo-bukovih, bukovih, jelovo-bukovih in 
jelovih gozdovih. To še posebno velja za spoznanja o 
rastiščih in fitocenoloških lastnostih jelke, ker je le-ta 

Prvi pogled na svojo knjigo in prvo posvetilo uredniku 
Gozdarskega vestnika

Književnost
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med najbolj ranljivimi nosilnimi drevesnimi vrstami 
gospodarskih gozdov v Sloveniji. Monografiji daje 
poseben pomen indikativni pomen rastlinskih vrst 
in relativno vrednotenje gozdnih rastišč. Ekološke 
skupine rastlinskih vrst dopolnjene z rastiščnimi 
koeficienti rastlinskih vrst, so oblikovane z namenom 
približati poznavanje rastiščnih razmer v gozdu in 
predstavljajo nekakšen besednjak za spoznavanje 
ekološkega jezika gozdnih fitocenoz za naše lažje 
predstavljanje in pojmovanje vsebine rastišč.

Prof. dr. Marijan Kotar je delo ocenil takole: Delo 
je plod avtorjevega petdesetletnega raziskovanja in 
prizadevanja, da bi gozdno fitocenologijo naredil 
aplikativno. Predloženo delo bo uporabnika (bralca) 
prepričalo, da je fitocenologija nepogrešljiv pripomoček 
pri gospodarjenju z gozdovi oziroma pri upravljanju 
z gozdnimi ekosistemi.

V pretežnem delu monografije pa avtor podrobno 
obravnava glavne gozdne združbe v Sloveniji, podrobno 
predstavi rastiščne značilnosti vsake združbe, zgradbo 
njihovih fitocenoz, rastne značilnosti drevesnih vrst 
v posamezni združbi ter učinek gozdnogojitvenih 
ter drugih ukrepov nanje. Za gozdarja raziskovalca 
in operativca so predvsem dragoceni napotki, kako 
ravnati, da bo zagotovljena regeneracija fitocenoz 

ter ohranjena proizvodna sposobnost rastišč. Pri 
vsaki združbi je naveden tudi sukcesijski razvoj, 
kar je še posebno pomembno v primerih, ko imamo 
sekundarno sukcesijo, ki jo je povzročil človek ali pa 
naravne ujme. Pri združbah, ki so bile v preteklosti 
posebno močno antropozoogeno spremenjene, so 
navedeni tudi stadiji, prek katerih poteka sukcesija 
na degradiranih rastiščih ali v devastiranih sestojih. 
V takem primeru so koristni avtorjevi napotki, kako 
čim hitreje doseči fitocenoze, ki imajo rastiščnim 
razmeram primerno zgradbo. V delu je predstavljen 
tudi sukcesijski razvoj vegetacije na zemljiščih, ki so 
sedaj prepuščena naravnemu zaraščanju. V delu so 
navedeni tudi stadiji, ki se pojavljajo v sukcesijskem 
razvoju degradiranih rastišč v končno obliko gozda, 
katerih fitocenoze imajo labilno zgradbo in je zato 
potrebno stalno preventivno varstvo. Za načrtovalce 
upravljanja z gozdnimi ekosistemi so v delu koristni 
napotki glede dolžine proizvodnih dob za posame-
zne drevesne vrste po združbah oziroma rastiščnih 
enotah.

Recenzent dr. Igor Dakskobler je v recenziji za 
prijavo dela dr. Živka Koširja na razpis Javne agencije 
za knjigo Republike Slovenije za znanstvene mono-
grafije med drugim podal tako oceno: Monografija 
je strnjen prikaz avtorjevih dolgoletnih poglobljenih 
fitocenoloških raziskovanj gozdnih združb Slovenije po 
standardni srednjeevropski metodi (Braun-Blanquet). 
Po delih so bili ti rezultati sicer že objavljeni, a so 
avtorjeve starejše objave (vključno z objavo njegove 
disertacije l. 1979) zdajšnjim raziskovalcem skoraj 
nedostopne (majhne in razprodane naklade). Zato 
je monografija, v kateri povzema in v marsičem tudi 
nadgrajuje svoja že objavljena spoznanja predvsem 
o fitocenološki členitvi in rastiščnih razmerah v 
hrastovo-bukovih, bukovih, jelovo-bukovih in jelovih 
gozdovih zelo dobrodošla. Predloženo delo je samosvoj 
pogled zelo izkušenega, pomembnega, zaslužnega in 
izvirno razmišljujočega slovenskega fitocenologa, ni 
pa to sinteza zdajšnjega vedenja o gozdni fitocenologiji 
na Slovenskem. Ta monografija bo med slovenskimi 
fitocenologi verjetno naletela na polemičen odziv, 
morda tudi na neodobravanje, a bi bila velika škoda, 
če je ne bi natisnili, saj kritičnemu bralcu nudi obilo 
koristnega branja in nekatera njena spoznanja so za 
gozdarsko stroko gotovo zelo dragocena. 

In komu je delo namenjeno: študentom Oddelka 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in študentom 
Oddelka za biologijo na Biotehniški fakulteti UL, 
gozdarskim strokovnjakom na Zavodu za gozdove 

Književnost
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Slovenije, raziskovalcem na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire pri BF UL, raziskovalcem 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije, pa tudi vsem 
drugim gozdarjem, ekologom, biologom, varstve-
nikom narave, krajinarjem in vsem drugim, ki 
žele spoznati delovanje gozda kot biogeocenoze v 
ekosistemu krajine.

Žal pa, kot je videti, pomena dela za ohranitev 
našega največjega naravnega bogastva – gozda, eko-
logijo, varstvo in ohranjanje narave, kritične ocene 
poti sodobne fitocenologije in boja za uporabno 
fitocenologijo, posebno še gozdarsko, niso dojeli, 
razumeli ali ne poznajo: recenzenta Javne agencije 
za knjigo Republike Slovenije in Strokovna komi-
sija za knjižno in revijalno produkcijo s področja 
znanosti pri JAK RS. Kakovost vsebine je bila, kljub 
odličnim ocenam, ki sta jih ob prijavi podala prof. 
dr. Marijan Kotar in dr. Igor Dakskobler, ocenjena le 
s 30 točkami od 80 mogočih. Monografija je bila za 
Pomen znanstvene monografije za razvoj znanstve-
nega področja ocenjena s 15 točkami od 50 mogočih 

(manjši pomen). Aktualnost znanstvene monografije 
je bila ocenjena z 8 točkami od 10 mogočih (srednja). 
Za Pomen za razvoj znanstvene in strokovne termi-
nologije je dobila 2 točki od 10 mogočih (manjši). 
Poseben pomen za slovenski in/ali mednarodni 
znanstveni prostor je bil ocenjen s 5 točkami od 10 
mogočih. Reference in dosežki avtorja so dobili 10 
točk od 20 mogočih, tako je delo dobilo skupno 
40 točk od 100 mogočih, ali vsaj 20 točk premalo. 
Ko boste delo prebirali, ga študirali in uporabljali 
v praksi ali pri svojem raziskovalnem delu, si boste 
o oceni JAK gotovo ustvarili svoje mnenje, mogoče 
našli tudi razloge pa tudi vzroke zanjo. 

Prepričani smo, da je napeto pričakovanje na 
izid dela Živka Koširja Lastnosti gozdnih združb kot 
osnova za gospodarjenje po meri narave in bo tudi 
večnamenskost uporabe tega dela najboljši dokaz 
o zmotah JAK, ki tega prepotrebnega, edinstvenega 
delu ni zmogla finančno podpreti.

Mag. Franc PERKO
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Uvodnik
Mednarodno leto gozdov 2011 pod geslom 
Gozdovi za ljudi

Končuje se leto 2010, ki so ga Združeni narodi razglasili za Mednaro-
dno leto biotske raznovrstnosti. Po svetu in tudi pri nas so se zvrstile 
številne aktivnosti, najpomembnejše pa bi bilo, da bi se leto biotske 
raznovrstnosti raztegnilo daleč v prihodnost in bi njene aktivnosti 
postale trajna naloga. 

Z novim letom vstopamo v mednarodno leto gozdov. Generalna 
skupščina Združenih narodov je ob razglasitvi izhajala iz:
– mednarodne konvencije o biotski raznovrstnosti, Okvirnega medna-

rodnega sporazuma Združenih narodov o podnebnih spremembah 
in drugih sporazumov, ki se ukvarjajo z vprašanji, povezanimi s 
kompleksnostjo gozdov,

– spoznanja, da gozdovi in trajnostno gospodarjenje z njim lahko 
občutno prispevajo k trajnostnemu razvoju, boju proti revščini in k 
doseganju mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, vključno s cilji z 
začetka tega tisočletja, pa tudi  

– nujnosti trajnostnega gospodarjenja z vsemi vrstami gozdov, vključno 
z občutljivimi gozdnimi ekosistemi.
Tokrat gozdarje čakajo številne obveznosti; imamo možnost in 

priložnost, da slovenski javnosti in politiki predstavimo naše gozdove 
(posredno pa tudi gozdarstvo), njihove težave in hkrati možnosti, ki 
nam jih lahko nudi gozd, ki pokriva več kot polovico Slovenije.

Poleg ekoloških in socialnih funkcij gozda moramo ob tej priložnosti 
poudariti tudi lesnoproizvodno funkcijo, ob kateri nam je pogosto, ob 
poudarjanju drugih, prav tako pomembnih vlog gozda, že kar malo 
»nerodno« razpravljati.  V Sloveniji moramo obvezno zmanjšati razliko 
med dejanskim in mogočim izkoristkom gozdnih potencialov. Potenciali 
slovenskih gozdov, posebno še na področju proizvodnih vlog gozda, niso 
optimalno izkoriščeni; nujno je treba ustvariti razmere za zmanjšanje 
razlike med dejanskim in možnim izkoristkom tega potenciala.

Zavedati se moramo, da se bomo ob številnih prednostih, ki jih 
imamo, srečevali tudi z odpori, pomanjkljivostmi. Da bomo lahko 
predstavili priložnosti in možnosti ter se izognili številnim pastem in 
odporom, se moramo za aktivnosti temeljito pripraviti, medsebojno 
povezati in usklajevati. Če želimo doseči uspeh, moramo biti strokovni, 
odločni, prepričljivi in medsebojno usklajeni, z gozdovi pa gospodariti 
po meri narave. Vendar se to ne sme končati konec leta 2011, to je 
trajna naloga.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Upravljanje gozdnih ekosistemov je informacijski 
proces; za razumevanje stanja in razvoja gozdnih 
ekosistemov, opredelitev problemov, določanje 
ciljev, smernic in ukrepov potrebujemo ustre-
zne informacije. Vrste in pomen informacij ter 
metode njihovega zbiranja so se spreminjale z 
razvojem gozdarstva pa tudi novimi tehnolo-
škimi možnostmi. Tudi spremenjene zahteve do 

GDK: 524.6:524.636.(045)=163.6

Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah
Estimation of Possibility for Regeneration Inventory on Permanent Sampling Plots

Tina SIMONČIČ1, Andrej BONČINA2

Izvleček:
Simončič, T., Bončina, A.: Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah. Gozdarski vestnik, 
68/2010, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 41. Prevod avtorja, lektoriranje 
angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V raziskavi smo presojali možnosti za dopolnitev gozdne inventure na stalnih vzorčnih ploskvah (SVP) s popisom 
pomladka. Na vsaki izmed 36 SVP smo na štirih ploskvicah (1,5 × 1,5 m) analizirali pomladek glede na drevesne vrste, 
višinske razrede in poškodovanost. Ocenili smo relativno natančnost skupne gostote pomladka, gostote pomladka 
jelke in javorja, poškodovanosti pomladka, gostote pomladka v drugi debelinski stopnji, če v vzorec vključimo eno 
ploskvico (2,25 m2), dve (4,50 m2), tri (6,75 m2) ali vse štiri ploskvice (9,00 m2). Variabilnost ocenjevanja gostote 
pomladka je največja v drogovnjakih; največja je v primeru, ko popišemo samo eno ploskev (2,25 m2). Relativni 
odklon zaupanja se na splošno manjša s povečevanjem velikosti popisne ploskve, izrazito se zmanjša, če popisno 
ploskev povečamo do 6,25 m2. Relativna natančnost ocen različnih znakov o pomladku je opazno različna. Velikost 
vzorca (število SVP) vpliva na natančnost ocen, ki se izrazito izboljšuje do 30 oziroma 40 analiziranih SVP. 
Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, stalne vzorčne ploskve, inventura pomladka, informacije o 
pomlajevanju

Abstract:
Simončič, T., Bončina, A.: Estimation of Possibility for Regeneration Inventory on Permanent Sampling Plots. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 41. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
A possibility of supplementation of forest inventory on permanent sampling plots (PSPs) with inventory of 
regeneration (dbh < 10 cm) was examined. On each of the 36 analyzed PSPs four small plots (1.5 × 1.5 m) were 
established for registering tree species composition, height structure and damage of regeneration. Relative accuracy 
of estimations for regeneration density, damage of regeneration, density of fir and sycamore regeneration, and density 
of regeneration in the second diameter class were evaluated, when one (2.25 m2), two (4.50 m2), three (6.75 m2) or 
all four plots (9.00 m2) were included in the sample. The highest variability of the regeneration estimations was in 
the pole stands and in the case when only one plot (2.25 m2) was included in the sample. The relative confidence 
interval decreased with increasing size of the analyzed plot, particularly if we increased the size of the sample 
plot to 6.25 m2. The relative accuracy of regeneration estimations differed significantly. The size of the sample 
(number of analyzed PSPs) influenced the relative accuracy of the estimations which was significantly improving 
up to 30-40 analyzed PSPs.
Key words: forest management and planning, permanent sampling plots, regeneration inventory, information on 
regeneration

1T. S., univ. dipl. inž. gozd., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, SI-1000 Ljubljana, tina.
simoncic@bf.uni-lj.si
2prof. dr. A. B., UL, BF, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, SI-1000 Ljubljana, andrej.
boncina@bf.uni-lj.si

gozdnega prostora so vzrok za dopolnjevanje 
gozdne inventure. Opazne so zahteve po vse bolj 
raznovrstnih informacijah o gozdnih ekosistemih, 
zato se nabor znakov, ki jih merimo ali ocenju-
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jemo, povečuje (MCPFE, 2003; Latham et al., 
2005; FAO, 2006; Hočevar et al., 2006; Tommpo 
et al., 2010).

Z upravljavskega vidika je pomembno, da 
z gozdno inventuro pridobimo informacije, ki 
bodo znatno prispevale h kakovosti odločanja 
(načrtovanja) in tako posredno tudi k bolj-
šemu gospodarjenju z gozdovi. Zato bi morala 
gozdnogospodarska problematika območja, 
za katerega pripravljamo načrt, pomembno 
vplivati na obseg in kakovost informacij. Med 
gozdnimi območji so velike razlike: v ospredju 
so lahko problemi glede izvajanja del, ponekod 
problemi s pomlajevanjem ali z vitalnostjo, spet 
drugje splošnokoristne funkcije gozda ali pa 
neskladna raba gozdnega prostora. Napačno 
bi bilo, da bi povsod enotno izpeljali gozdno 
inventuro. Enotnost je vsekakor potrebna za 
določene znake, del pa bi moral biti prepuščen 
izbiri upravljavca. Upravljavec – načrtovalec bi 
se glede na opredeljeno problematiko odločil 
za dodatne vrste informacij, način in metode 
njihovega pridobivanja.

Informacije o gozdnih sestojih – drevesni 
komponenti gozdnih ekosistemov – so glavnina 
informacij, ki jih Zavod za gozdove Slovenije 
(ZGS) pridobiva pri pripravi gozdnogospodarskih 
načrtov enot. V sedanji zasnovi gozdnih inventur 
jih pridobivamo predvsem z opisom sestojev in 
popisom na stalnih vzorčnih ploskvah (SVP) 
(Hočevar, 1999; Hladnik, 2000; Matijašić, 2007; 
Poljanec / Gartner, 2009). Znake ocenjujemo 
ali merimo na ravni dreves, drevesnih vrst, 
ploskev in sestojev ter jih potem združujemo 
(agregiramo) na različne višje prostorske ravni. 
Meritveni prag za izmero in oceno dreves na 
SVP, ocenjevanje lesne zaloge, drevesne sestave, 
debelinske strukture, kakovosti in poškodovanosti 
je določen s prsnim premerom 10 cm. Osebkov 
pod meritvenim pragom ne zajemamo s sedanjo 
inventuro na SVP (Pravilnik …, 1998; Hočevar, 
2006). Osebke, ki jih v prispevku poimenujemo s 
skupnim izrazom pomladek, najdemo predvsem 
v sestojih (skupinah, gnezdih) mladja, gošče, 
delno tudi letvenjaka, mlajših sukcesijskih stadijih 
ter v pomladku različnih sestojev (debeljakov, 
pomlajencev, prebiralnih sestojev, tudi tanjših 
drogovnjakov itn.).

Informacije o pomlajevanju so pomembne za 
upravljanje gozdnih ekosistemov. So kazalniki 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (Bončina, 
2000; Miina et al., 2006), saj kažejo na ustre-
znost in uspešnost dosedanjega gospodarjenja 
z gozdovi, na pestrost in ohranjenost naravne 
drevesne sestave (Robič/Bončina, 1990; Diaci, 
2006), stabilnost gozdnih sestojev (Gašperšič, 
1995) in tudi na stopnjo usklajenosti med gozdom 
in populacijami parkljarjev (Reimoser/Gossow, 
1996; Zinggeler/Schwyzer, 2001; Klopčič et al., 
2010). Zato ne preseneča, da se informacijam 
o pomladku (mladih sestojih) namenja znatno 
pozornost tudi v zasnovah nacionalnih gozdnih 
inventur (Gschwantner et al., 2010; Landz et al., 
2010). Podatki o pomlajevanju so pomembni za 
pripravo scenarijev razvoja gozdov, določanje 
gojitvenih ciljev in odločanje o dinamiki pomla-
jevanja gozdnih sestojev – predvsem v razvojni 
fazi debeljakov in pomlajencev. Informacije o 
gostoti in sestavi pomladka so pomembne za 
odločanje, katere funkcije je treba poudariti v 
prebiralnih gozdovih. Ključne so lahko tudi pri 
odločitvah o izvajanju posrednih premen bodisi 
v pionirskih sestojih ali pa v monokulturah, ki 
jih želimo preoblikovati v naravnejše sestoje. V 
nekaterih gozdnih sestojih pa so informacije o 
pomladku za upravljanje lahko manj pomembne, 
npr. v drogovnjakih. 

Poznavanje vzorcev pomlajevanja, rasti in 
tekmovanja med osebki različnih drevesnih vrst je 
pomembno za sonaravno gospodarjenje z gozdovi 
(Diaci et al., 2006), ki se med različnimi rastišči 
značilno razlikujejo (Simončič, 2008; Poljanec et 
al., 2009), hkrati pa nanje pomembno vplivamo z 
gojitvenim ukrepanjem. Informacije o pomladku 
so primerjalno pomembnejše pri sonaravnem 
gospodarjenju z gozdovi kot pri gojitvenih siste-
mih, ki temeljijo na umetni obnovi. Sonaravno 
gospodarjenje je namreč zasnovano na usmerja-
nju naravnih procesov, katerih sestavini sta tudi 
pomlajevanje in preraščanje. Hkratna presoja 
informacij o pomladku in informacij o sestojih, 
v katerih pomladek uspeva, omogoča celovitejši 
vpogled v sestojno zgradbo in dinamiko, zane-
sljivejše napovedovanje razvoja sestojev ter boljše 
odločanje o prihodnjem gospodarjenju. Kljub 
temu so informacije o pomladku pri inventuri 

Simončič, T., Bončina, A.: Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah
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zapostavljene oziroma jih pridobivamo povsod 
enako intenzivno. Še največ informacij pridobimo 
pri opisu sestojev na ravni gozdnih sestojev, nekaj 
pa pri popisu pomladka v okviru spremljave nje-
gove objedenosti (Pravilnik …, 2009). 

V primerih, ko za odločanje o razvoju gozdov 
potrebujemo več in kakovostnejše informacije o 
pomlajevanju, se postavlja vprašanje, kako jih 
pridobiti, katere metode so primerne, kolikšna je 
zanesljivost različnih znakov, ki opisujejo pomla-
dek. Ker je zbiranje informacij najobsežnejša in 
najdražja faza gozdnogospodarskega načrtovanja, 
je smiselno proučiti možnosti za čim cenejšo in 
preprostejšo dopolnitev gozdne inventure. Pri tem 
velja raziskati možnosti dopolnitve inventure na 
stalnih vzorčnih ploskvah (SVP), saj bi z inventuro 
pomladka verjetno preprosto in hitro pridobili 
podatke o pomlajevanju, ki bi jih potem lahko 
presojali soodvisno glede na podatke o drugih 
sestojnih parametrih (npr. temeljnici, lesni zalogi, 
drevesni sestavi itn).

Zato je bil namen naše raziskave preveriti 
možnosti dopolnitve gozdne inventure na SVP s 
popisom pomladka, predstaviti metodo popisa, 
glavne rezultate analize pomlajevanja, predvsem pa 
oceniti zanesljivost različnih znakov o pomladku 
glede na velikost popisne ploskve in različno 
velikost vzorca v različnih sestojnih tipih.

2  OBJEKT RAZISKAVE
2  RESEARCH OBJECT

Analiza je potekala v osrednjem delu pogorja 
Bohor, v gozdnogospodarski enoti Bohor, ki leži 
v severovzhodnem delu brežiškega gozdnogospo-
darskega območja. Pogorje Bohor je eno redkih 
v tem delu Slovenije, ki doseže višine nad 1000 
m in kjer so se ohranili večji kompleksi strnjenih 
gozdov. Masiv je podolgovat v smeri V–Z, relief je 
razgiban, pogorje pa izredno bogato z vodnimi viri. 
Zaradi mešanja številnih podnebnih tipov – pred-
dinarskega, predpanonskega in subpanonskega 
tipa – ter različnih matičnih podlag – apnencev in 
dolomitov ter peščenjakov, skrilavcev in glinencev 
– so nastale pestre rastiščne razmere (ZGS, 2008). 
Na karbonatni podlagi prevladujejo gozdovi gor-
skega in visokogorskega pasu (Savensi–Fagetum, 
Enneaphyllo–Fagetum, Ulmo–Aceretum), gozdovi 
predgorskega pasu (Hacquetio–Fagetum) in rasti-

šča drugih gozdnih združb (Arunco–Fagetum), na 
magmatskih kamninah in werfenskih skrilavcih 
pa so rastišča bukovih gozdov (Luzulo–Fagetum) 
in rastišča jelovih gozdov (Bazzanio–Abietetum, 
Dryopterido–Abietetum) (ZGS, 2008). Analizo 
smo izvedli v osrednjem delu enote, ki zajema 
prevladujoče rastiščno-gojitvene razrede, in sicer 
1) ohranjene gorske bukove gozdove, 2) gorske 
bukove gozdove, spremenjene z iglavci, 3) ohra-
njene bukove gozdove na kisli podlagi ter 4) 
bukove gozdove na kisli podlagi, spremenjene 
z iglavci. 

Naravna drevesna sestava je ohranjena, saj 
bukev predstavlja skoraj polovico lesne zaloge. 
Posebnost Bohorja je velik delež jelke v mlajših 
razvojnih fazah (Simončič/Bončina, 2010). Pone-
kod, predvsem na bogatih aceretalnih rastiščih v 
jarkih, se z znatnim deležem v lesni zalogi poja-
vljata gorski javor in veliki jesen. Prevladujejo 
starejši sestoji, mlajših razvojnih faz primanjkuje, 
za velik delež debeljakov je aktualno vprašanje o 
njihovem obnavljanju. Zaradi ostankov starejših 
smrekovih kultur je izpostavljen tudi problem 
(posredne) premene teh gozdov (ZGS, 2008).

3 METODE
3 METHODS
3.1  Pridobivanje podatkov
3.1  Data acqusition
Pomladek smo popisovali na mreži SVP  
(250 × 500 m). Zaradi obsežnosti enote smo 
izbrali štiri transekte SVP na njenem osrednjem 
delu. Skupno smo analizirali 36 SVP, od tega 5 
v drogovnjakih, 16 v debeljakih, 15 v sestojih v 
obnovi in raznomernih sestojih.

Na vsaki SVP smo zakoličili štiri ploskvice veli-
kosti 1,5 m × 1,5 m (slika 1), ki so bile od središča 
SVP oddaljene 4 m v smereh S, V, J, Z. 

Pomladek smo inventarizirali glede na dre-
vesne vrste in višinske razrede: 1. višinski razred 
(0–19 cm), 2. višinski razred (20–49 cm), 3. višinski 
razred (50–89 cm), 4. višinski razred (90–129 cm), 
1. debelinska stopnja (0 cm ≤ dbh < 5 cm), 2. debe-
linska stopnja (5 cm ≤ dbh < 10 cm); klic nismo 
popisovali. Ocenjevali smo tudi poškodovanost 
pomladka, pri čemer smo upoštevali vse opazne 
poškodbe ne glede na njihov vzrok. Glede na 
terenska opažanja smo v večini primerov ugoto-
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vili objedanje rastlinojede divjadi. Ocenjevali in 
merili smo še nekatere druge sestojne in rastiščne 
parametre, ki pa niso tema tega prispevka.

3.2 Obdelava podatkov
3.2 Data analysis
Prikazane vrednosti o značilnostih pomlajevanja 
(drevesna sestava, gostota in poškodovanost 
pomladka) so rezultat analize podatkov za celoten 
popisan transekt (50 SVP) (Simončič, 2008). Pri 
analizi zanesljivosti ocen (36 SVP) smo variirali 
število popisnih ploskvic na ravni posamezne SVP, 
in sicer smo preverili štiri različice (preglednica 
1). Tovrstne analize smo opravili za različne znake 
o pomladku:
–  gostoto pomladka (N/m2), 
–  gostoto jelovega pomladka (N/m2), 
–  gostoto pomladka gorskega javorja (N/m2), 
–  gostoto pomladka v drugi debelinski stopnji 

(N/m2), 
–  poškodovanost pomladka (%). 

Po ustaljenih obrazcih za enostavno slučaj-
nostno vzorčenje smo izračunavali spreminjanje 
relativnega odklona zaupanja (e%) glede na velikost 

vzorca (število SVP). Za obračun zanesljivosti 
ocen bi lahko uporabili tudi druge postopke. 
Če bi predpostavili, da smo ploskvice za popis 
pomladka izbirali slučajnostno na ravni SVP in 
da so SVP slučajnostno razporejene po populaciji, 
bi lahko uporabili metodo gnezdastega poskusa, 
če pa bi zanesljivost ocen pomladka računali 
neodvisno od posamezne SVP, bi lahko uporabili 
tudi obrazce za večfazno vzorčenje (Kotar, 1977; 
Zar, 2010). Tako bi morda izboljšali zanesljivost 
ocen, vendar zaradi obsežnosti raziskave tovrstnih 
analiz nismo izvedli.

Podatke o zanesljivosti ocen izbranih znakov o 
pomladku navajamo skupaj in ločeno po sestojnih 
tipih. Pri vseh štirih različicah smo najprej iz ene, 
dveh, treh ali vseh štirih ploskvic (preglednica 
1) preračunali vrednosti proučevanih znakov na 
raven celotne SVP (500 m2), potem pa te podatke 
analizirali za celoten vzorec (36 SVP) ali za posa-
mezne sestojne tipe. 

Na podlagi opravljenih meritev na 36 SVP smo 
s standardnimi statističnimi parametri (koeficient 
variacije, standardna napaka, interval zaupanja in 
relativni odklon zaupanja (enačba 1)) izračunali 
variabilnost ocenjenih znakov pomladka pri 
različni velikosti popisne površine na posame-
zni SVP (različice A, B, C, D). Dodatno smo za 
omenjene štiri znake izračunali, kako se njihov 
relativni odklon zaupanja spreminja glede na 
variiranje velikosti popisne površine. Za vse znake 
smo analizirali, kako se spreminja zanesljivost 
njihove ocene glede na velikost vzorca (število 
SVP), vendar zaradi podobnosti ugotovitev v 
rezultatih prikazujemo analizo zanesljivosti le za 
znak gostota pomladka.

e% = int. ocena 100 = t(n-1) s.e (%)   (1)x

e%...relativni odklon zaupanja
x…povprečna vrednost ocenjevanega znaka
s.e.(%)…standardna napaka 
t(n-1)…t pri danih stopinjah prostosti

Slika 1: Ploskvice za snemanje pomladka na lokaciji 
SVP
Figure 1: Plots for regeneration analysis on location of 
PSP

Preglednica 1: Razlike med posameznimi različicami popisa
Table 1: Differences between individual variants of the analysis

Različica / Variety A B C D

Število ploskvic / Number of plots 1 (1) 2 (1+2) 3 (1+2+3) 4 (1+2+3+4)

Velikost popisne površine (m2) /
Size of the analyzed plot (m2)

2,25 4,50 6,75 9,00

Simončič, T., Bončina, A.: Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah



GozdV 68 (2010) 10 463

4   REZULTATI
4   RESULTS
4.1 Značilnosti pomlajevanja
4.1 Characteristics of regeneration
Skupna gostota pomladka znaša 3,93/m2; največ 
ga je v prvem višinskem razredu, znatno manj 
v drugem in tretjem (50–89 cm), potem pa je 
zmanjševanje števila z vedno višjim pomladkom 
znatno manjše (slika 2). Največja stopnja poškodo-
vanosti je v tretjem in drugem višinskem razredu. 

Gostota pomladka je največja v debeljakih (4,92/
m2) in sestojih v obnovi (4,19/m2).

V skupnem številu pomladka prevladuje gorski 
javor (preglednica 2), velik je tudi delež jelke. Večja 
poškodovanost je opazna pri jelki in plemenitih 
listavcih. Delež gorskega javorja je velik predvsem 
v prvem višinskem razredu, nato se znatno manjša. 
Pri jelki je obratno; propad mladic je manjši, zato 
prevladuje v višjih višinskih razredih in najnižjih 
debelinskih stopnjah. 

Slika 2: Gostota in poškodovanost pomladka po višinskih razredih
Figure 2: Regeneration density and damage in different height classes

Gorski 
javor/ 

Sycamore

Jelka/
Silver 

fir

Veliki jesen/
Common

ash

Gorski 
brest/

Wych elm

Bukev/
European 

beech

Smreka/
Norway
spruce

Drugo/
other

Število pomladka (N/m2) /
Regeneration density (N/m2) 1,84 1,00 0,38 0,27 0,26 0,79 0,15

Delež pomladka (%) /
Share of regeneration (%) 46,2 25,2 9,6 6,7 6,5 2 3,8

Poškodovanost pomladka (%) /
Damage of regeneration (%) 24 45 26 25 10 31 21

Preglednica 2: Drevesna sestava in poškodovanost pomladka
Table 2: Tree species composition and damage of regeneration
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4.2  Zanesljivost ocen
4.2 Reliability of estimations
Variabilnost ocenjevanja gostote pomladka je velika, 
vendar se razlikuje glede na skupno velikost popisne 
ploskve (različice A, B, C, D) (slika 3). Pričakovano 
je koeficient variacije največji, če na SVP popišemo 
samo eno ploskvico (145 %), in se zmanjšuje s 
povečevanjem popisne površine. Pri največji popisni 
površini (različica D) znaša 100 %.

Variabilnost ocen gostote pomladka se raz-
likuje v različnih sestojnih tipih; največja je v 
drogovnjakih, kjer ni zelo opaznega zmanjševanja 
koeficienta variacije s povečevanjem velikosti 
popisne površine. Glede na majhno število anali-
ziranih drogovnjakov (n = 5) so ocene lahko manj 
zanesljive. Nasprotno je koeficient variabilnosti 
gostote pomladka manjši v raznomernih sestojih 
in sestojih v obnovi in se opazno zmanjšuje s 
povečevanjem velikosti popisne vzorčne ploskve. 
Če se, na primer, popisna površina poveča za šti-
rikrat (različica D), se koeficient variacije zmanjša 
iz 137 % na 81 %. 

Relativni odklon zaupanja e(%) se pričakovano 
manjša s povečevanjem velikosti popisne plo-

skve, vendar so med različicami majhne razlike 
(slika 4). Največja natančnost ocen znakov o 
pomladku je v primeru, ko uporabimo najve-
čjo popisno ploskev (različica D). Zanesljivost 
ocen različnih znakov pomladka je opazno 
različna; relativni odklon zaupanja je največji 
pri ocenah gostote pomladka druge debelinske 
stopnje in skupne gostote pomladka gorskega 
javorja, najmanjši pa pri oceni poškodovanosti 
pomladka (slika 4). Pri ocenjevanju poškodova-
nosti pomladka je največja razlika v relativnem 
odklonu zaupanja med različicama A in B, saj se  
e% zmanjša z 39 % na 29 %. Pri ocenah gostote 
pomladka in gostote jelovega pomladka je zmanj-
ševanje relativnega odklona zaupanja opazno do 
različice C. Podobno velja za ocene drugih para-
metrov pomladka; praviloma se zanesljivost ocen 
izrazito poveča, če povečujemo velikost popisne 
površine do 6,75 m2 (od A do C). Zanimalo nas 
je, kako se zmanjšuje relativni odklon zaupanja 
e% ocen pomladka, če povečujemo vzorec (šte-
vilo SVP). Ugotovitve prikazujemo na primeru 
gostote pomladka (slika 5). Aritmetično sredino 
in varianco smo privzeli za n = 36 in spreminjali 

Slika 3: Koeficient 
variacije ocen 
gostote pomladka 
(N/m2) glede na 
velikost popisne 
ploskve skupaj in v 
različnih sestojnih 
tipih
Figure 3: Coeffi-
cient of variation of 
regeneration density 
estimation (N/m2) 
regarding the size 
of the analyzed plot 
together and in dif-
ferent stand types
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le velikost vzorca. Relativni odklon zaupanja se 
tudi pri večjem vzorcu (n=100) ne zmanjša pod 
20 %. Za presojo primernega števila ploskev je 
pomemben prevoj, ki je, odvisno od različice, 
opazen pri n = 10 do n = 35. Če povečamo 
velikost vzorca od 10 na 40, znatno izboljšamo 
zanesljivost ocene, nadaljnje povečevanje vzorca 
le še malo doprinese k izboljšanju ocene. Enak 
potek smo opazili tudi pri zanesljivosti ocen 
drugih znakov o pomladku, zato jih ne prika-
zujemo posebej. 

4   RAZPRAVA
4   DISCUSSION
Sedanji način pridobivanja informacij o pomlaje-
vanju je pomanjkljiv na območjih, kjer je pozna-
vanje vzorcev pomlajevanja ključno za odločanje o 
ravnanju z gozdovi. V številnih (tudi nacionalnih) 
gozdnih inventurah dopolnjujejo nabor kazalnikov 
o gozdnih sestojih, mednje uvrščajo tudi znake o 
pomladku (npr. Schweiger/Sterba, 1997; Zinggeler/
Schwyzer, 2001). Pri nas so v preteklosti informa-
cije o pomlajevanju zbirali na samostojnih ravneh 

monitoringa (Kovač et al., 2000; Golob, 2003, 
2006; Diaci et al., 2006), ki niso bili neposredno 
povezani z gozdnogospodarskim in gozdnogoji-
tvenim načrtovanjem. V sedanji zasnovi gozdne 
inventure je inventura objedenosti pomladka, ki 
jo izvaja ZGS (Pravilnik …, 2009), najbolj celovito 
in sistematično zbiranje podatkov o pomlajeva-
nju, vendar rezultati o gostoti, drevesni sestavi in 
preraščanju pomladka drevesnih vrst niso (vedno) 
primerni za odločanje o gospodarjenju s sestoji 
na ravni gozdnogospodarskih enot. 

Uporabna vrednost informacij o pomlajeva-
nju v različnih gozdovih in na različnih ravneh 
(GGE, rastiščnogojitveni razredi itn.) je različna, 
zato naj bodo odločitve o zbiranju teh informacij 
selektivne. Raziskavo smo izvedli v bohorskih 
gozdovih, kjer so informacije o pomlajevanju 
zaradi velikega deleža starejših sestojev pomembne 
za prihodnje ravnanje, predvsem za odločanje o 
dinamiki in načinu naravne obnove. Nekatere 
ugotovitve, denimo o presenetljivo majhnem 
deležu bukve v pomladku ohranjenih gozdov ali 
ugotovitve o pomlajevanju v smrekovih kulturah, 

Slika 4: Relativni 
odklon zaupanja 

e% ocen gostote 
pomladka (N/

m2) pri različni 
velikosti popisne 

ploskve in 
različno velikem 

vzorcu
Figure 4: Relative 

deviation of 
confidence e% of 

some regeneration 
parameters 

estimation for 
different size of 

the analyzed 
sample plot
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so pomembne za izbiro primernega gozdnogoji-
tvenega ukrepanja (Simončič, 2008).

V raziskavi nas je zanimal vpliv velikosti popi-
sne ploskve (števila ploskvic na posamezni SVP) 
in števila vzrocev (števila SVP) na zanesljivost 
ocen različnih znakov o pomladku. Pričakovali 
smo, da se bo s povečevanjem popisne površine 
znatno zmanjšal relativni odklon ocenjenih znakov 
pomladka. Zanesljivost ocen različnih znakov 
o pomladku se razlikuje, saj je odvisna tudi od 
prostorske porazdelitve ocenjevanega znaka; pri 
pojavih, ki so neenakomerno razporejeni po pro-
storu (npr. pomladek druge debelinske stopnje, 
pomladek gorskega javorja, ki se pogosto pojavlja 
v skupinah), je variabilnost ocen večja in se znatno 
zmanjša, če povečamo površino popisne ploskve. 
Vendar popis vsake dodatne površine podaljša 
in podraži inventuro, kar pa ni smiselno, če s 
tem bistveno ne izboljšamo rezultatov. Razlike 
med posameznimi različicami niso bile velike. 
Za večino znakov o pomladku je najprimernejša 
različica C, delno tudi različica B. Zato lahko 
zaključimo, da je primerna površina za popis 
pomladka na SVP 4–7 m2. Dokončna odločitev 
je odvisna od tega, kateri znak o pomladku je za 
nas pomemben. Površina 4–7 m2 je predlog, ki 

ga je treba preveriti in po potrebi modificirati 
glede na variabilnost znaka in odločitev, na 
kateri ravni potrebujemo podatek (GGE, razred, 
razvojna faza). V tujini pomladek popisujejo na 
vzorčnih površinah različnih velikosti in oblik; v 
okviru nacionalnih gozdnih inventur po navadi 
na krožnih ploskvah s središčem v stojišču stalne 
vzorčne ploskve, velikosti popisne ploskve pa 
varirajo od 3 do 28 m2 (Zinggeler/Schwyzer, 2001; 
National…, 2008; Gasparini et al., 2010). Vendar 
so gostote vzorčnih mrež redkejše, prilagojene 
namenu nacionalne inventure. Na velikost popisne 
ploskve vpliva tudi višina pomladka; na primer 
pomladek, ki je višji od 40 cm, merijo na vsej 
popisni površini (14 m2), tistega v razredu 10–39 
cm pa le na notranji ploskvi (3,14 m2) (Stierlin/
Zinggeler, 2001).

Popisna površina za pomladek na SVP je lahko 
razdeljena na različno število ploskvic, različne 
so lahko tudi oblike popisnih površin: lahko so 
okroglih oblik (po navadi pri NFI), lahko kvadra-
tne, kar je pogosto pri ekoloških raziskavah (npr. 
Matney/Hodges, 1991). Z večjim številom anali-
ziranih ploskvic na isti SVP zmanjšamo možnost 
sistematične napake pri popisu pomladka, saj 
le-ta pogosto ni enakomerno razmeščen, slabost 

Slika 5: Relativni 
odklon zaupanja e% 
ocen gostote pomladka 
(N/m2) pri različni 
velikosti popisne 
ploskve in različno 
velikem vzorcu
Figure 5: Relative 
deviation of confidence 
e% for regeneration 
density estimations (N/
m2) for different size of 
the analyzed plot and 
different size of the 
sample
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večih popisanih ploskvic pa so večji stroški. Popis 
ene večje ploskvice (4–7 m2) bi pomenil lažjo in 
hitrejšo izvedbo, manjše stroške pa tudi boljšo 
ponovljivost, vendar je zaradi velike variabilnosti 
pri ocenjevanju pomladka tovrstna metoda lahko 
manj primerna. Menimo, da bi bilo glede na 
izvedljivost in stroške popisa ter doseženo zane-
sljivost znakov o pomladku smiselno pomladek 
na SVP popisovati na dveh ploskvicah v različnih 
smereh (npr. –Z ali S–J), površina posamezne 
pa bi bila 2 do 3,5 m2. Zaradi poškodb pri mer-
jenju ni primerno, da bi bila popisna površina v 
središču SVP. 

Velikost vzorca (število SVP) vpliva na zaneslji-
vost ocen; relativni odklon zaupanja se zmanjšuje 
s povečevanjem števila SVP. Naša raziskava kaže, 
da pri velikosti vzorca od 30 do 40 SVP nastane 
prevoj; takrat zanesljivost ocen znakov o pomladku 
znaša okoli 30–40 %. Z večanjem vzorca bi se 
zanesljivost ocen le še nekoliko izboljšala in bi se 
izrazito izboljšala šele pri bistveno večji velikosti 
vzorca (npr. pri n = 1.000 bi znašala 6,5 %). Rezul-
tati nekaterih nacionalnih inventur kažejo, da je 
vzorčna napaka ocen skupne gostote pomladka 
okrog 2–6 % (npr. Brassel/Brändli, 1999; Čavlović, 
2010). Relativni odklon ocen gostote pomladka 
posameznih manj pogostih drevesnih vrst na naci-
onalni ravni ali ocen gostot pomladka v nekaterih 
sestojnih tipih pa je bil večji, tudi do 80  %.

Stalne vzorčne ploskve, na katerih pridobivamo 
podatke o drevju s prsnim premerom, večjim od 10 
cm, lahko uporabimo tudi za zbiranje informacij 
o pomladku. Predlagana metoda ima nekatere 
prednosti v primerjavi z vzorčenjem pomladka 
zunaj mreže SVP: (1) s primerjavo podatkov o 
odraslem sestoju, ki jih pridobivamo s popisom 
SVP, dobimo vpogled v sestojno dinamiko gozdov, 
ugotavljamo vplive odraslega sestoja in ukrepov na 
pomlajevanje. Spremembe v pomlajevanju bolje 
razumemo, če jih presojamo glede na rastišče raz-
mere, stanje sestoja in izvedene ukrepe. (2) Zaradi 
sočasnega popisa SVP in pomladka prihranimo 
čas in finančna sredstva, saj za pomladek niso 
potrebne dodatne ploskve, prav tako ne dodaten 
čas za prehode med ploskvami. Meritve pomladka 
glede na izkušnje z Bohorja in izkušnje s popisov 
pomladka v GGE Radeče (Simončič, 2008, 2009) 
so v povprečju podaljšale inventuro na SVP za 10 

minut, kar znaša dodatno uro pri šestih popisanih 
SVP. Časovna obremenitev je odvisna od popisne 
ploskve (naklon, gostota pomladka, prisotnost 
zeliščne plasti, višinska struktura pomladka), pa 
tudi od dodatnih znakov, ki jih snemamo. (3) 
Stalne lokacije SVP zagotavljajo ponovljivost 
meritev. (4) Zaradi sistematične mreže SVP je 
pomladek mogoče popisovati le v gozdovih, kjer 
so te informacije pomembne. 

Opozarjamo tudi na nekatere slabosti prika-
zane metode; relativno velika variabilnost ocen 
pomladka je lahko posledica izbranega načina 
obračuna zanesljivosti ocen. Preveriti bo treba 
tudi obrazce za gnezdasto oziroma večfazno 
vzorčenje. Pri izvedbi metode so lahko pomembne 
naslednje slabosti: (1) popolna ponovljivost meri-
tev ni mogoča, (2) zaradi popisa SVP je lahko 
pomladek poškodovan tudi na popisni ploskvi 
za pomladek, (3) večji stroški zaradi podaljšanja 
inventure SVP, predvsem v območjih z velikimi 
gostotami pomladka, (4) snemanje je najprimer-
nejše v času razvite vegetacije, kar lahko pomeni 
časovno omejitev izvedbe inventure na SVP, (5) 
nekatere druge sistematične napake (Bončina et 
al., 2010).

Dosedanji koncept inventure sestojev na SVP 
je mogoče dopolniti s snemanjem drugih znakov; 
eden izmed njih je pomladek drevesnih vrst. 
Pomembno je, da je pred izvedbo takšne inven-
ture jasen namen popisa in da sta določena 
vrsta in potrebna natančnost inventariziranih 
znakov pomladka. Postopek inventure pomladka 
lahko glede ne potrebe dopolnimo s snemanjem 
nekaterih rastiščnih in drugih sestojnih znakov. 
Predlagan pristop popisa pomladka je treba pre-
veriti in dopolniti v drugih gozdovih. Morda bo ta 
ideja spodbudila tudi razmišljanje za dopolnitev 
kontrolne vzorčne metode – s snemanjem drugih 
znakov (fakultativnih), ki so pomembni za načrto-
vanje in gospodarjenje v gozdnogospodarski enoti, 
za katero pripravljamo gozdnogospodarski načrt. 
Možnosti tovrstnega dopolnjevanja inventurnih 
postopkov so pomembne, saj se upravljavska 
vrednost informacij pomembno razlikuje zaradi 
različne gozdnogospodarske problematike med 
gozdnogospodarskimi enotami.

Simončič, T., Bončina, A.: Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah



GozdV 68 (2010) 10468

SUMMARY
Forest management and planning is an informa-
tion process. Adequate and quality information is 
needed for an appropriate and responsible deci-
sion-making in the planning process. Changes in 
forest inventory methodologies, technology and 
public demands towards forests require continual 
supplementations of forest inventories. In Slovenia, 
information on forest stands is mainly gathered 
by the Slovenian Forest Service (SFS) using forest 
stand descriptions and permanent sampling plot 
(PSP) methodologies. On each PSP, characteristics 
of all trees with dbh ≥ 10 cm are collected. Howe-
ver, information about regeneration (dbh < 10 
cm) is often missing or the data are of limited 
usefulness in decision-making process.

In our research, we evaluated the influence of 
the size of the analyzed plot and the number of 
the analyzed PSPs on the reliability of different 
regeneration parameters’ estimations and pos-
sibilities to supplement forest inventory with 
regeneration inventory. The analysis was made 
in mountain beech forests on carbonate and acid 
bedrock on the Bohor mountain in the southea-
stern Slovenia, where a transect of 36 PSPs in the 
grid of 250×500 m was located. 

Within each PSP, four small plots (1.5 m × 1.5 
m) were established for registering natural rege-
neration of tree species. Changes of the relative 
deviation of regeneration parameters’ estimations 
for different sizes of the analyzed area were exami-
ned – in the variant A one small plot (2.25 m2), in B 
two plots (4.50 m2), in C three plots (6.75 m2) and 
in D all four plots (9.00 m2) were considered. In the 
next step, the variability of the relative deviation 
e% for different sample sizes (number of PSPs) 
was evaluated. The analysis was made for diverse 
regeneration parameters – regeneration density 
(N/m2), damage of regeneration (%), density of 
silver fir regeneration (N/m2), density of sycamore 
regeneration (N/m2), density of regeneration of 
dbh = 5-9 cm (N/m2).

The variability of regeneration parameters’ 
estimations was high; however, it depended on 
the size of the analyzed plot (A, B, C, D). As we 
expected, the highest coefficient of variation was 
in the variant A and it decreased with the incre-
asing size of the analyzed area. The variability 

of regeneration parameters’ estimations differed 
among various stand types; it was the highest in 
pole-stage stands and the lowest in uneven-aged 
and rejuvenation-stage stands. Differences in 
the relative deviation for particular parameters 
were observed – the lowest was found for those 
parameters that are more uniformly distributed 
over the surface (damages of regeneration, rege-
neration density, density of silver fir regeneration). 
Generally, the relative deviation decreased with 
increasing analyzed area, but the differences were 
not as high as expected. Regarding the reliability 
of estimations, the repetition of measurements 
and analysis costs, the best regeneration inventory 
version is the analysis of two plots in different 
directions (N – S or W – E), each measuring 2.0 – 
3.5 m2. Also, the relative deviation decreased with 
the size of the sample (number of PSPs). 30-40 
analyzed PSPs represent a large enough sample 
size for acquiring reasonably reliable results of 
regeneration inventory. 

Supplementing forest inventory on PSPs with 
regeneration inventory is possible and reasonable 
due to several reasons: 1) a comparison of two 
information layers (regeneration and mature 
stands) enables a better insight into forest stand 
dynamics, (2) reduction of time consumption and 
expenses since two inventories are made together, 
(3) a repetition of measurements is assured at 
least to a certain level. The method has also some 
disadvantages: 1) full repetition of measurements 
could not always be assured, 2) the regeneration 
can be damaged due to previous measurements, 
3) the regeneration inventory should be done in 
the full vegetation period, which can conflict with 
the inventory of trees. 

Regeneration inventory should be restricted 
only to forest stands where the acquired informa-
tion will be useful for the further decision-making 
process. The exact purpose of the regeneration 
inventory and indicators, which strictly follow 
the purpose, must be determined in detail prior 
to field survey. This idea might encourage con-
sidering supplementation of control sampling 
method with surveys of some other parameters 
that are important for management and planning 
in the area for which a forest management plan 
is being made.

Simončič, T., Bončina, A.: Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah
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1 UVOD 
1.1 Predstavitev Krvavca 
Večina ljudi pozna Krvavec po njegovi zimski 
vlogi, saj s 106 ha smučarskih površin, 30 km 
smučarskih prog in z zmogljivostjo več kot 15.000 
prepeljanih potnikov na uro sodi med največja 
slovenska smučišča. Njegova prednost v primerjavi 
z večino preostalih slovenskih smučišč je višja 
nadmorska višina, ki je od 1.400 do 2.000 m. 
Smučarska sezona zaradi ugodne lege traja več 
kot 150 dni, od konca novembra do začetka maja 
(Krvavec, 2010). Njegovi prednosti sta tudi ugodna 
geografska lega in bližina urbanih zalednih centrov, 

GDK: 907(497.4 Kravavec)(045)=163.6

Ohranjenost narave in obremenjenost okolja na primeru 
Krvavca – anketiranje in analiza mnenj obiskovalcev in članov 
lokalnih pašnih skupnosti
Nature Conservation and Environmental Pollution in the Case of Krvavec – Survey 
and Analysis of Opinions of Visitors and Local Pastoral Community Members

Andreja FERREIRA1, Špela PLANINŠEK2, Gal KUŠAR3 

Izvleček:
Ferreira, A., Planinšek, Š., Kušar, G.: Ohranjenost narave in obremenjenost okolja na primeru Krvavca – anketiranje 
in analiza mnenj obiskovalcev in članov lokalnih pašnih skupnosti. Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 10. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 30. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V članku so predstavljeni rezultati štetja prometa in obiskovalcev ter anketiranja članov dveh lokalnih pašnih 
skupnosti in obiskovalcev Krvavca, ki smo ju izvedli avgusta in septembra leta 2009. Štetje prometa in obiskovalcev 
nam je poleg podatkov o številu prepeljanih potnikov s kabinsko žičnico dalo jasno podobo o obremenjenosti 
Krvavca v poletni turistični sezoni. Z anketo pa smo pridobili mnenje dveh pomembnih skupin deležnikov o 
prostorski problematiki Krvavca, ki je bogat vir informacij za upravljalce prostora in ga pri načrtovanju kakršnih 
koli posegov v prostor ne bi smeli prezreti. 
Ključne besede: Krvavec, turizem, pašništvo, ohranjenost narave, obremenjenost okolja, prostorski razvoj, 
anketiranje, obiskovalci, lokalna skupnost, RTC Krvavec 

Abstract:
Ferreira, A., Planinšek, Š., Kušar, G.: Nature Conservation and Environmental Pollution in the Case of Krvavec 
– Survey and Analysis of Opinions of Visitors and Local Pastoral Community Members. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 30. Translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents results of the traffic and visitor counting and survey in two local pastoral communities mem-
bers and visitors of Krvavec, performed in August and September 2009. In addition to the data on the number of 
passangers, transported by gondola cableway, the traffic and visitor counting showed a clear image of the strain on 
Krvavec in the summer tourist season. Throug the survey, we gained an opinion on spatial problematic of Krvavec 
from two importatnt affected groups. This opinion represents a rich source of information for spatial management 
and sholud not be overlooked in the case of planning any interventions in this space. 
Key words: Krvavec, tourism, grazing, nature conservation, environmental pollution, spatial development, inter-
viewing, visitors, local community, RTC Krvavec
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saj je od Ljubljane (270.000 prebivalcev) oddaljen 
le 25 km in od Kranja (50.000 prebivalcev) 17 km. 
Priljubljenost Rekreacijsko-turističnega centra 
(RTC) Krvavec dokazuje tudi pridobitev že 4. 
zaporednega naziva “naj smučišče”. 

Znanstvena razprava
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Zaradi dejstva, da je Krvavec znan predvsem kot 
smučišče, pa ne smemo zanemariti ekonomskega 
pomena poletne sezone in njenega vpliva na obre-
menjenost okolja. V primerjavi z zimsko sezono 
je obiskovalcev sicer neprimerno manj, množičen 
obisk beležijo predvsem enkrat na leto, in sicer na 
dan krajevnega žegnanja, to je vsako prvo nedeljo 
po velikem šmarnu (15. avgust). Zaradi intenzivne 
smučarske rabe je krajina precej spremenjena, saj 
so bile smučarske proge strojno izravnane, z njih 
so bile odstranjene skale, kamenje, ruševje, urejeni 
so bili robovi in odvodnjavanje, nato pa so bile 
zatravljene in pognojene (BASTARDA, 2003). To 
zagotovo odvrača nekatere zahtevnejše obiskovalce 
neokrnjene narave, kljub temu pa Krvavec poleti 
ostaja privlačen za številne pohodnike, kolesarje 
in druge, oddiha željne obiskovalce predvsem 
bližnjega urbanega zaledja (slika 1). V poletnem 
času so med glavnimi razlogi za obisk Krvavca: 
svež gorski zrak, čudoviti razgledi, mir, nabiranje 
zdravilnih zelišč in drugih plodov, pa tudi urejene 
pohodne in kolesarske poti, stavbna (Plečnikova 

kapela Marije Snežne) in arheološka dediščina 
(ostanki naselja iz 8. do 10 st.) ter domača kuli-
narična ponudba. 

1.2  Nosilci prostorskega razvoja 
območja Krvavca

Glavni nosilci prostorskega razvoja na Krvavcu so 
na eni strani RTC Krvavec, na drugi pa domačini 
– člani dveh pašnih skupnosti. 

1.2.1 Turizem in rekreacija – RTC Krvavec
V preteklosti je družba RTC Krvavec doživela več 
vzponov in padcev. Negativni poslovni rezultati 
so bili predvsem posledica velikih vlaganj v novo 
kabinsko žičnico in snežne topove leta 2000, ki se 
zaradi več zaporednih zelenih zim niso povrnila. 
Leta 2004 je RTC Krvavec prevzel zreški Unior, s 
čimer je smučišče dobilo nov zagon. Na Krvavcu 
so se nadaljevale obsežne naložbe: leta 2008 so 
kupili novo štirisedežnico, zgradili nivojsko 
križanje prog, kupili deset novih snežnih topov, 

Slika 1: Poleti je Krvavec privlačna izletniška točka.
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posodobili sistem umetnega zasneževanja in 
uredili eskimsko vas (Krvavec praznuje … 2008). 
V zadnjih dveh sezonah se je število smučarjev 
(2008/9 in 2009/10) zmanjšalo predvsem zaradi 
neugodnih vremenskih razmer, verjetno pa tudi 
zaradi gospodarske krize (slika 2). 

1.2.2 Pašništvo – pašne skupnosti

Poletno podobo Krvavca v največji meri zazna-
muje pašništvo, saj se na pašnikih (ki jih pozimi 
uporabljajo za smučarske proge) od junija do 
septembra pase okrog 400 glav govedi. Na Krvavcu 
ima pašništvo že dolgo tradicijo; tam sta dve 
pašni skupnosti. Pašna skupnost Jezerca šteje 10 
članov, ki imajo v lasti pašnike na južnih pobočjih 
Krvavca. Planina obsega 161 ha, živino pa pasejo 
na približno 140 ha. Pašna skupnost Kriška planina 
šteje 37 članov, vendar je aktivnih, torej tistih, ki 
dejansko pasejo živino na Krvavcu, okrog 20. 
Pašniki se raztezajo na severnem pobočju Krvavca 
in segajo vse do vrha Zvoha. Območje Pašne sku-
pnosti Kriška planina obsega 350 ha, od katere se 
živina pase na približno 150 ha. (Krvavec, 2010, 
KUHAR, 2009, MOČNIK, 2009).

Pašniki obeh pašnih skupnosti so med seboj 
ločeni z ograjo, ki jo pred vsako zimo odstranijo 
zaradi smučanja. Pašni skupnosti delujeta po 
pravilih (Pravila Agrarne pašne … 1994, Pravila 
Agrarne pašne … 1996, Pašni red …1994, Pašni 

red … 1996), v katerih so na temelju prejšnjih 
pravic določeni deleži posameznih kmetov, ki so 
podlaga za izračun njihovih bremen in koristi. 
Število glav živine, ki se pase na planinah, je bilo 
določeno že v pravilih starih agrarnih skupnosti 
iz 19. st. in po tem se ravnajo še dandanes. Glede 
na to, da je zdajšnje govedo večje in težje, kot je 
bilo v 19. st., pomeni enako število glav živine 
večjo obremenitev okolja, zato pašni skupnosti 
razmišljata o zmanjšanju števila pašne živine. 
V času pašne sezone na planini prebiva nekaj 
pastirjev, ki skrbijo za živino in predelujejo mleko 
v mlečne izdelke, ki so na voljo obiskovalcem 
Krvavca (KUHAR, 2009, MOČNIK, 2009).

1.3  Varovana območja in obremenitve 
okolja

Tretjina površine širšega območja Krvavca, in 
sicer sklenjeno območje Njivic, Tihe doline, 
Krvavca in Zvoha je glede na Direktivo Sveta EGS 
o ohranjanju prostoživečih ptic (1979) uvrščene v 
območje Natura 2000. Tako imenovana posebna 
območja varstva – SPA – so ekološko pomembna 
območja za ohranitev ali doseganje ugodnega 
stanja vrst ptic. Krvavec je del širšega življenj-
skega prostora več vrst ptic, kot so: belka, črna 
žolna, divji petelin, gozdni jereb, koconogi čuk, 
mali skovik, planinski orel, ruševec, sokol selec 
in triprsti detel. Varstveni cilji na tem območju 

Slika 2: Število 
prepeljanih 
potnikov s 
kabinsko žičnico 
po smučarskih 
sezonah od 
leta 1994 do 
2010 (Podatki o 
številu … 2010)
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so: ohranitev obstoječega obsega in obstoječih 
ekoloških značilnosti gozdov, travišč in skalnih 
habitatov, zagotovitev miru okoli gnezdišč, še 
posebno na območjih občutljivih vrst (Uredba o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000), 2004). 

Takšne zahteve pa so v konfliktu z intenzivnim 
turističnim razvojem in jih je težko uskladiti med 
seboj. To velja za zimsko smučarsko dejavnost z 
množico smučarjev, umetnim zasneževanjem in 
krčenjem gozdov, pa tudi za poletno turistično 
sezono, ko je vsaj občasno množičen obisk in s tem 
večji pritisk na naravo. Po ugotovitvah gozdarjev 
je krvavško okolje obremenjeno do takšne mere, 
da je že problematično, pritisk obiskovalcev pa je 
na določenih območjih moteč. Zaradi motenja sta 
divji petelin in ruševec samo še v preletu (GGN 
GGE Cerklje, 2000). Negativne vplive smučišča 
Krvavec ugotavlja tudi Robič (1996), in sicer 
izpostavlja vplive na erozijo, rastlinstvo, živalstvo 
in kakovost pitne vode. Pri slednji izpostavlja 
predvsem slab nadzor nad izvajanjem zakonskih 
določil na vodovarstvenih območjih, še posebno v 
povezavi z zasebnimi počitniškimi hišami. Juvan 
in Čenčur Curk (2008) sta Krvavec z vidika ranlji-
vosti vodonosnikov označila kot srednje ranljivo 
območje. Cigale (2004) območje Krvavca uvršča 
med območja z zmernimi obremenitvami, ki so 
povezane predvsem s smučarsko dejavnostjo. 
Vplive na zrak, rastlinstvo in živalstvo ovrednoti 
kot zmerne, vplive na vode, prst in relief pa kot 
velike. Pogačnik (2003), ki je leta 1976 za smučišče 
Krvavec izdelal krajinsko analizo, ugotavlja, da 
upravljavci smučišča niso upoštevali ne krajinske 
analize ne urbanističnega načrta in so smučišče 
razširili na ranljive in zelo ranljive površine. Tako 
so zelo posegli v varovalne gozdove, zaradi česar 
se je povečalo erozijsko delovanje, pospešil se je 
površinski odtok, oslabil vodni režim ter povečala 
nevarnost snežnih plazov. Pogosti so tudi snego-
lomi in vetrolomi ob robovih smučišč in opazno 
je močno sušenje smreke.

1.4 Namen raziskave
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo se v 
okviru raziskovalnega projekta Vplivi smučišč 
na biotsko in hidrološko funkcijo tal ter razvoj 
modelov trajne večnamenske rabe prostora ob 

zgornji gozdni meji na Krvavcu osredotočili na 
prostorsko problematiko, t. j. analizo naravnih vre-
dnot, okoljskih obremenitev, ranljivosti prostora 
in razvojnih potencialov. Med pomembnejšimi 
vplivnimi dejavnostmi na Krvavcu so turizem, 
rekreacija in pašništvo. Z anketiranjem obiskoval-
cev in članov pašnih skupnosti Jezerca in Kriška 
planina, štetjem prometa in obiskovalcev ter 
uporabo drugih dostopnih statističnih podatkov 
smo želeli ugotoviti, kolikšna je obiskanost tega 
območja, razloge za obisk, navade obiskovalcev 
in s tem pritisk na naravo, odnos do narave in 
obremenjevanja okolja, mnenje o funkcijah in 
vlogah gozda ter o morebitnih dodatnih omeji-
tvah dejavnosti in seveda o prihodnjem razvoju 
Krvavca. Pri članih pašnih skupnosti pa nas je 
še posebno zanimalo, katere so priložnosti in 
omejitve, s katerimi se srečujejo kot člani pašnih 
skupnosti in njihov pogled na razvoj turizma. 

2 METODOLOGIJA
2.1 Predstavitev študijskega območja
2.1.1 Območje, relief in raba tal

Študijsko območje obsega širše območje smučišča 
Krvavec skupaj s spremljajočimi gozdnimi zapla-
tami in ruševjem in meri 179 ha (slika 3). Teren je 
strm, na četrtini površin so nakloni terena manjši 
od 15 °, na slabi polovici območja so od 15 do 25 °, 
nadaljnja četrtina se uvršča v razred naklonov od 
25 do 35 °, 3 % površin pa je na naklonih, večjih 
od 35 ° (GURS, 2006). 

Po kategorijah rabe tal daleč največjo površino 
zavzemajo »visokogorski pašniki« (68 %), kate-
rim se pridružujejo »pašniki, porasli z gozdnim 
drevjem« (9 %). 13 % površin pokriva »gozd«, 2 % 
»drevesa in grmičevje«, 6 % površin pa se uvršča v 
kategorijo »pozidano in sorodno zemljišče«. Pre-
ostale kategorije rabe tal so zastopane z manj kot 
1 % površine (Karta dejanske rabe … 2010). 

2.1.2 Gozd in funkcije gozdov

Na Krvavcu gozdove sestavljajo zastarani (več kot 
150 let) sestoji nekakovostne smreke s posamičnim 
skrivenčenim bukvami ter macesni in ruševje, ki 
pa je večinoma izkrčeno. Produktivnost rastišč je 
solidna, produkcijska sposobnost gozdov je 7,78 
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Slika 3: Študijsko območje, lokacije anketiranja ter štetja obiskovalcev in prometa

m3/ha/leto, ocena prirastka znaša 7,42 m3/ha/
leto pri lesni zalogi 100 m3/ha (43 % iglavcev, 57 
% listavcev). Po površinskem deležu prevladuje 
predalpski visokogorski bukov gozd s platano-
listno zlatico, geografska varianta z navadnim 
jetrnikom (Ranunculo platanifoliae–Fagetum var. 
geogr. Hepatica nobilis (sin. Adenostylo glabrae–
Fagetum prealpinum)). Na manjših površinah 
se pojavljajo še alpski smrekov gozd z golim 
lepenom, geografska varianta s trilistno penušo 
(Adenostylo glabrae–Piceetum var. geogr. Car-
damine trifolia), gozd malega jesena in črnega 
gabra (Ostryo carpinifoliae–Fraxinetum orni) ter 
združba/grmišče rušja z navadnim slečnikom (in 
dlakavim slečem) (Rhodothamno–Pinetum mugo 
(sin. Rhodothamnio–Rhododendretum) (GGN 
GGE Cerklje, 2000). 

Iz karte funkcij gozdov je razvidno, da so 
ekološke in socialne funkcije krvavških gozdov 
pomembnejše od proizvodnih (GGN GGE Cer-
klje, 2000). Lesnoproizvodni pomen je majhen 
– približno polovica gozdov, ki ležijo v nižjih 
nadmorskih višinah in položnejših legah, ima 
lesnoproizvodno funkcijo 3. st. poudarjenosti. Kar 
3/4 gozdov na Krvavcu je uvrščenih v kategorijo 

»varovalnih gozdov« (Karta varovalnih gozdov, 
2009), saj so na strmih površinah ob zgornji gozdni 
meji. Omenjeni gozdovi, vključno z nekaterimi 
drugimi gozdnimi zaplatami na bolj strmih 
pobočjih in v višjih nadmorskih legah, opravljajo 
varovalno funkcijo 1. st. poudarjenosti, vsi drugi 
gozdovi na Krvavcu pa varovalno funkcijo 2. st. 
poudarjenosti. Med pomembnejšimi funkcijami 
krvavških gozdov sta še rekreacijska (vsi gozdovi 
imajo 1. st. poudarjenosti) in hidrološka (gozdovi, 
ki so v širšem vodovarstvenem območju vodnega 
zajetja pod Krvavcem imajo 2. st. poudarjenosti). 
Z vodnimi viri izpod Krvavca se oskrbujejo prebi-
valci občin Cerklje, Šenčur, Komenda, Vodice in 
Mengeš. K estetski funkciji gozdov pripomorejo 
izredna drevesa, to so večinoma stare, panjevske, 
rogovilaste in skrivenčene bukve ter z lišaji obrasle 
smreke (GGN GGE Cerklje, 2000).

Gozdnogospodarski načrt predlaga prostorske 
ureditve v korist ekoloških in socialnih funkcij, in 
sicer tako, da naj bodo preveč izkrčene površine 
gozdov in rušja primerno sanirane ter urejeno 
komunalno vzdrževanje. Pri turističnih kmetijah 
naj se ohranja vse starejše drevje, gozd v okolici 
pa oblikuje v estetsko in krajini prijazno celoto. 
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Pomemben izziv za gozdarje je tudi učinkovi-
tejše vključevanje v postopke priprav detajlnih 
prostorsko ureditvenih načrtov (GGN GGE 
Cerklje, 2000).

2.2    Anketiranje
2.2.1 Metode anketiranja

Anketiranje obiskovalcev območja Krvavca smo 
izvedli na treh lokacijah (Brunarica Sonček, 
planšarija Viženčar in Zvoh, slika 3) s štirimi 
ponovitvami ob koncih tedna (sobota, nedelja) 
avgusta in septembra 2009. Izpolnjenih je bilo 207 
anket. Hkrati smo na omenjenih treh lokacijah 
in na parkirišču Jezerca šteli tudi obiskovalce oz. 
promet. Aprila in maja 2010 smo izvedli še anke-
tiranje aktivnih članov Pašne skupnosti Jezerca 
in Pašne skupnosti Kriška planina, ki so lastniki 
kmetijskih in gozdnih zemljišč na Krvavcu in ki 
tod poleti pasejo živino. Od 29 aktivnih članov jih 
je v anketi sodelovalo 27. Kljub majhnemu številu 
članov pašnih skupnosti je njihovo mnenje zelo 
pomembno, saj s svojimi aktivnostmi odločilno 
vplivajo na prostorski razvoj Krvavca.

Podatke smo zbirali prek osebnega pogovora 
med anketirancem in anketarjem, ki je s pomočjo 
vprašalnika vodil anketiranje in zapisoval odgovore 
(metoda kvantitativnega raziskovanja po KALTON 
in VEHOVAR, 2001). Prednost neposrednega 
intervjuja je v tem, da dobimo kakovostno izpopol-
njene vprašalnike, saj med anketiranjem anketar 
anketirancu lahko pojasni vse nejasnosti. Odločili 
smo se za vprašalnik zaprtega tipa (pri vsakem 
odgovoru imamo več mogočih odgovorov, med 
katerimi izbirajo anketiranci) z možnostjo doda-
tnih komentarjev. Izvedba ankete z vprašalnikom 
zaprtega tipa je najpreprostejša in tudi najhitreje 
izvedljiva. Za obdelavo podatkov smo uporabili 
statistične module MS Excel.

2.2.2 Vsebina vprašalnika
Vprašalnik je bil razdeljen na naslednje vsebinske 
sklope:
–  podatki o obiskovalcih (kraj bivališča, način 

prihoda, število obiskov v tekočem letu …),
–  mnenje o številu obiskovalcev v obeh turističnih 

sezonah,
–  razlogi za obisk,
–  vrednotenje ohranjenosti narave,

–  mnenje o dejavnostih, ki so z vidika anketi-
rancev moteče/obremenjujejo okolje,

–  poznavanje naravnih in kulturnih vrednot,
–  mnenje o potencialnih ukrepih za ohranjanje 

naravnih in kulturnih vrednot,
–  mnenje o pomenu in funkcijah gozdov,
–  mnenje o prostorskem razvoju Krvavca,
–  osebni podatki o anketirancu.

Anketa za člane pašnih skupnosti je bila prire-
jena, izpuščena so bila vprašanja, ki so se nanašala 
samo na obiskovalce, dodani pa so bili naslednji 
vsebinski sklopi:
–  poznavanje in mnenje o varstvenih usmeritvah, 

prepovedih in omejitvah dejavnosti,
–  mnenje o turizmu na Krvavcu,
–  podatki o socialno-ekonomski strukturi članov 

pašne skupnosti.

3  REZULTATI
Kjer je mogoče, so rezultati ankete predstavljeni 
tako, da so opazne razlike v dojemanju prostora 
in razvoja dejavnosti med opažanji obiskovalcev 
in domačinov – članov pašnih skupnosti. 

3.1  Število in struktura prometa
Na parkirišču Jezerca smo v povprečju našteli 336 
avtomobilov, 7 kombijev, 12 motornih koles, 64 
koles in 32 pešcev na dan (slika 4). K tako visokim 
številkam je prispevala predvsem nedelja, 16. 8. 
2009, ko so na Krvavcu že tradicionalno praznovali 
žegnanje pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne. 
Ker je s praznikom sovpadalo tudi sončno vreme, 
smo tisti dan na parkirišču Jezerca našteli kar 812 
avtomobilov, 20 kombijev, 27 motornih koles, 121 
koles, 4 štirikolesnike, 89 pešcev in 11 konj (slika 
5). Če iz analize izločimo omenjeni dan, je bilo na 
parkirišču Jezerca v povprečju 177 avtomobilov, 3 
kombiji, 7 motornih koles, 45 koles in 13 pešcev, 
kar pomeni približno polovica manj od izračuna, 
v katerem je bil upoštevan tudi promet na dan 
krajevnega praznika.

Anketirani obiskovalci so prišli iz več kot 40 
slovenskih krajev, prevladovali so obiskovalci iz 
Ljubljane (1/5), Kranja in Cerkelj na Gorenjskem 
(po 1/6). Dobra polovica se jih je na Krvavec 
pripeljala z osebnimi avtomobili, približno 1/6 
s kabinsko žičnico, preostali so prišli s kolesi, 
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motornimi kolesi, kombiji ali peš. Absolutno so 
prevladovali dnevni obiskovalci, večina med njimi 
tudi ni pogostih obiskovalcev, saj so bili v tekočem 
letu na Krvavcu manj kot petkrat.

Nekateri obiskovalci so pot od parkirišča Jezerca 
nadaljevali peš, drugi pa so se z navedenimi 
prevoznimi sredstvi odpeljali naprej proti Kriški 

planini ali proti Tihi dolini. Največ obiskovalcev 
smo zabeležili pri Brunarici Sonček nad Gospinco, 
kjer je izstopna postaja kabinske žičnice, na drugo 
mesto se je uvrstilo območje Kriške planine s 
planšarijama Viženčar in Ambružar, precej manj 
obiskovalcev pa se je podalo prek Krvavca na vrh 
Zvoha ali je nadaljevalo pot v Kamniške Alpe.

Slika 4: Struktura 
prometa na 
parkirišču Jezerca 
ob štetjih

Slika 5: Na dan krajevnega praznika je bila na Kriški planini množica osebnih avtomobilov.

Ferreira, A., Planinšek, Š., Kušar, G.: Ohranjenost narave in obremenjenost okolja na primeru Krvavca –  
anketiranje in analiza mnenj obiskovalcev in članov lokalnih pašnih skupnosti



GozdV 68 (2010) 10478

3.2  Razlogi za obisk
Med razlogi (mogočih več odgovorov) za obisk 
Krvavca je največ obiskovalcev navedlo pohod 
oz. izlet (72 %), obisk gostišča (50 %) in sprehod 
(46 %). Druge dejavnosti, ki jih je navedlo več kot 
5 % anketirancev, so še: kolesarjenje, nabiranje 
rastlin ali plodov, ogled znamenitosti (Plečnikova 
kapelica, arheološka dediščina) ter tek oz. hitra 
hoja (slika 6). Skoraj 16 % obiskovalcev se ni 
natančneje opredelilo, temveč je izbralo možnost 
»drugo«.

3.3  Mnenje o številu obiskovalcev 
Dobra polovica anketiranih obiskovalcev meni, 
da je poleti na Krvavcu malo obiskovalcev, 45 % 
da jih je veliko, le 2 % pa meni, da jih je preveč. 
Gnečo bolj občutijo v zimski sezoni, saj jih je 
47 % odgovorilo, da je obiskovalcev veliko, 44 
% pa da jih je preveč. Člani pašnih skupnosti se 
strinjajo, da je v poletni, še posebno pa v zimski 
sezoni obiskovalcev veliko (67 % oz. 44 %) ozi-
roma preveč (7 % oz. 56 %). Kljub temu je 57 % 
anketiranih obiskovalcev zatrdilo, da jih v poletni 
sezoni gneča ne moti, 27 % pa bi se jih v primeru 
gneče raje izognila območju. V smučarski sezoni 
bi se več kot 60 % obiskovalcev gneči izognilo oz. 
bi prišli kdaj drugič.

3.4  Vrednotenje ohranjenosti narave
Pri vrednotenju ohranjenosti narave je precejšen 
razkorak med mnenjem obiskovalcev in mnenjem 
članov pašnih skupnosti, ki so do ohranjenosti 
narave zavzeli precej strožja stališča. Med obisko-
valci jih desetina meni, da je narava zelo dobro 
ohranjena, 40 %, da je dobro ohranjena, 37 %, da je 
srednje ohranjena in le dobra desetina, da je slabo 
ohranjena ali neohranjena. Za razliko od njih je le 
4 % članov pašnih skupnosti mnenja, da je narava 
zelo dobro ohranjena, in 7 %, da je narava dobro 
ohranjena. Skoraj 60 % članov pašnih skupnosti 
meni, da je narava srednje ohranjena, ¼, da je 
slabo ohranjena in 4 %, da je neohranjena.

3.5  Dejavnosti, ki so po mnenju 
obiskovalcev moteče/obremenjujejo 
okolje

Obiskovalcem pa tudi članom pašnih skupnosti 
smo postavili vprašanje, katera dejavnost jih na 
Krvavcu moti in katera po njihovem mnenju obre-
menjuje okolje (slika 7). Splošna ugotovitev je, da 
so odgovori obeh skupin podobni in da so na obe 
vprašanji odgovarjali podobno – tista dejavnost, 
ki jih moti, je hkrati tudi obremenjujoča za okolje, 
razlika je le v deležih. Obe skupini anketirancev 
sta kot najbolj motečo/obremenjujočo dejavnost 
izpostavili motokros oz. vožnjo s štirikolesniki, 

Slika 6: Razlogi 
za obisk Krvavca 
med anketiranimi 
obiskovalci
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sledi jima vožnja z motornimi sanmi. Razlike 
med obema skupinama so se pokazale pri 3. in 
4. najbolj moteči/obremenjujoči dejavnosti, ki 
sta po mnenju članov pašne skupnosti gorsko 
kolesarjenje ter sprehod, pohod oz. tek zunaj 
urejenih poti, po mnenju obiskovalcev pa gradnja 
infrastrukture (cest, bivalnih objektov …) ter 
s precej manjšim deležem gorsko kolesarjenje. 
Podobno velja za smučanje, ki domačinov ne 
moti in po njihovem mnenju tudi ne obremenjuje 
okolja, medtem ko 23 % obiskovalcev meni, da 
smučanje obremenjuje okolje, 16 % pa celo, da 
zelo obremenjuje okolje.

3.6  Poznavanje naravnih in kulturnih 
vrednot

Na območju Krvavca so naravne in kulturne vre-
dnote območje Natura 2000, varovalni gozdovi, 
vodovarstveno območje in arheološka dediščina. 
Izkazalo se je, da celo člani pašnih skupnosti niso 
seznanjeni z vsemi omenjenimi vrednotami, 
kaj šele obiskovalci (slika 8). Vsi člani pašne 
skupnosti vedo, da je na Krvavcu pomembno 
vodovarstveno območje, več kot 80 % jih pozna 
varovalne gozdove, 60 % arheološko dediščino, 
le nekaj več kot polovica pa jih je seznanjenih z 
območjem Natura 2000. Tudi med obiskovalci 

jih največ ve, da del Krvavca pokriva vodovar-
stveno območje (57 %), 40 % jih je seznanjenih 
z varovalnimi gozdovi, manj kot četrtina pa jih 
ve, da so na Krvavcu nahajališča arheološke 
dediščine in da je del Krvavca uvrščen v območje 
Natura 2000. 

Člane pašnih skupnosti smo povprašali tudi, 
ali so bili s strani pristojnih inštitucij seznanjeni 
s temi vrednotami. 63 % jih je odgovorilo, da 
so bili seznanjeni, največ s strani Zavoda za 
gozdove Slovenije in pašnih skupnosti (po 32 
%), 27 % s strani občine, zelo malo pa jih je bilo 
seznanjenih s strani Zavoda za varstvo narave 
RS in Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS. 
Sicer je 56 % članov pašnih skupnosti izjavilo, da 
jih omenjene omejitve, prepovedi in zahteve ne 
omejujejo pri njihovi dejavnosti, ena tretjina jih 
meni, da jih precej omejujejo in dobra desetina, 
da jih zelo omejujejo. 90 % jih je tudi zatrdilo, da 
zaradi omenjenih prepovedi ne dobijo nikakršnih 
nadomestil zaradi izpada dohodkov iz živinoreje 
in gozda.

3.7  Omejitve za ohranjanje naravnih in 
kulturnih vrednot

Obiskovalcem in članom pašnih skupnosti smo 
postavili vprašanje, ali se strinjajo, da bi na eko-

Slika 7: Mnenje 
članov pašnih 
skupnosti 
o motečih 
dejavnostih 
na območju 
Krvavca 
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loško pomembnejših območjih in na območjih 
kulturne dediščine sprejeli dodatne omejitve 
dejavnosti, ki bi pripomogle k ohranjanju teh 
vrednot. Pritrdilno je odgovorilo kar 92 % obi-
skovalcev in 96 % članov pašnih skupnosti. Ko 
smo jih povprašali po konkretnih omejitvah, smo 
ugotovili, da se jih kar ¾ strinja, da bi sprejeli 
dodatne režime parkiranja, natančneje, da bi bila 
vožnja z motornimi vozili dovoljena le do ureje-
nega parkirišča na Jezercih. Le dobra desetina jih 
nasprotuje takšnemu ukrepu. Z uvedbo vstopnine 
na območje Krvavca se strinja 28 % obiskovalcev, 
velika večina (63 %) temu nasprotuje, 9 % jih je 
izjavilo, da v takem primeru območja ne bi več 
obiskovalo. Organizirano dolgotrajnejše druže-
nje na urejenih prostorih za piknike ipd. bi bila 
pripravljena plačati ¼ vprašanih, dobra četrtina 
jih ne bi več prihajala na piknike, 14 % nasprotuje 
uvedbi plačila za tovrstne dejavnosti, 37 % pa se 
jih že sedaj ne odloča za takšne dejavnosti. Vsi 
člani pašnih skupnosti menijo, da je treba sprejeti 
dodatne omejitve vožnje z motornimi vozili (do 
urejenega parkirišča), 85 % jih podpira uvedbo 
parkirnine, dobra polovica pa tudi uvedbo vsto-
pnine. Ena tretjina vprašanih se strinja tudi z 
uvedbo plačila za prostore za piknik.

3.8  Mnenje o pomenu in funkcijah 
gozdov

Rezultati so pokazali na bistveno razliko v doje-
manju gozda med obiskovalci Krvavca in člani 
pašnih skupnosti. Več kot polovica obiskovalcev 
vidi najpomembnejšo vlogo gozda v zagotavljanju 

rekreacije (sprehod, pohod, tek, kolesarjenje, 
smučanje …). Dobra četrtina jih meni, da je naj-
pomembnejša nelesnoproizvodna vloga gozda čist 
zrak, med drugimi številčnejšimi odgovori pa so 
še: čista voda, pestrost rastlinskega in živalskega 
sveta, varstvo pred erozijo tal ter videz krajine. 
Za razliko od obiskovalcev je več kot polovica 
članov pašnih skupnosti za najpomembnejšo 
nelesnoproivodno vlogo gozda navedla čist zrak, 
četrtina čisto vodo, dobra desetina videz krajine, 
med odgovori pa sta bila tudi varstvo pred erozijo 
tal ter pestrost rastlinskega sveta.

3.9  Socialno-ekonomska struktura 
članov pašnih skupnosti 

Z anketiranjem članov pašnih skupnosti smo 
pridobili tudi podatke o njihovi socialno-eko-
nomski strukturi, saj zelo pomembno vpliva na 
prihodnji obstoj kmetij, pašništva in posledično 
na prostorski razvoj Krvavca.

Rezultati ankete so pokazali, da 62 % gospo-
darjev in 58 % gospodinj dela samo na kmetiji, 
dobra tretjina gospodarjev in četrtina gospodinj 
delo na kmetiji usklajuje z zaposlitvijo v drugih 
dejavnostih. Preostali hodijo samo v službo ali 
pa so delovno nesposobni. Kmetijstvo je za 15 
% članov pašnih skupnosti glavni vir dohodkov, 
30 % pomemben vir dohodkov, preostalim pa 
malo pomemben oz. nepomemben vir dohodkov. 
Le en član pašne skupnosti je brez dohodkov iz 
kmetijske dejavnosti. Z ekonomskega vidika je 
gozdarstvo mnogo manj pomembna dejavnost, 
saj je le za dva člana pašne skupnosti pomemben 

Slika 8: Poznavanje 
vrednot na območju 
Krvavca med anketiranimi 
obiskovalci
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vir dohodkov, preostalim pa malo pomemben ali 
nepomemben vir dohodkov, trije člani nimajo 
dohodka iz gozdarstva. Štirje člani pašne skupnosti 
se intenzivno ukvarjajo tudi s turizmom, zato jim 
je glavni oz. pomemben vir dohodkov. Preostali 
iz turizma nimajo dohodkov. Zaposlitev v drugih 
dejavnostih pomeni glavni vir dohodkov tretjini 
članov pašnih skupnosti, več kot polovica nima 
dohodkov iz tega vira. 

Z anketo smo ugotavljali tudi ekonomsko-
socialni tip kmetij zdaj in čez 10 let. Zdaj je 15 % 
čistih oz. potencialno čistih kmetij, kar pomeni, 
da nihče od aktivnih članov (15–65 let) jedra 
gospodinjstva ni ali vsaj dolgoročno ne bo zaposlen 
zunaj kmetijstva. Kar ¾ je mešanih kmetij, kjer so 
različne kombinacije zaposlitev aktivnih članov na 
kmetiji in zunaj nje, vendar vsaj en aktiven član 
dela samo na kmetiji. Desetina kmetij je dopolnil-
nih, kjer nihče od aktivnih članov gospodinjstva 
ne dela samo na kmetiji. Na vprašanje, kakšen 
bo po njihovem mnenju socialno-ekonomski 
tip njihove kmetije čez 10 let, pa je skoraj 60 % 
anketirancev odgovorilo, da bo njihova kmetija 
mešana, 8 % jih je menilo, da bodo imeli čisto 
kmetijo, po en anketiranec pa je predvideval, da 
bo njihova kmetija dopolnilna oz. da bo prešla v 
nekmetijsko posest. Četrtina vprašanih ni vedela, 
kakšna usoda čaka njihovo kmetijo.

3.10 Mnenje o prostorskem  
  razvoju Krvavca

Rezultati so pokazali, da je večina obiskovalcev 
zadovoljnih z obstoječim deležem gozda in rušja 
ter številom nastanitvenih objektov in planšarij. 
Glede smučarskih prog in pohodniških poti 
nekoliko prevladujejo tisti, ki so za povečanje 
dolžine smučarskih prog in pohodniških poti 
v prihodnosti. Delež tistih, ki želijo zmanjšanje 
obravnavanih dejavnikov, je zanemarljiv, razen 
v primeru števila nastanitvenih objektov, kjer je 
dobra desetina anketiranih obiskovalcev odgovo-
rila, da si želi manj nastanitvenih objektov. 

Člani pašnih skupnosti so z veliko večino 
naklonjeni trenutni prostorski situaciji (slika 9), 
saj je bil delež tistih, ki podpirajo sedanje stanje, 
62 %. Drugačnega mnenja so samo pri deležu 
gozda, rušja in z drevjem poraslih površin, kjer jih 
je 63 % odgovorilo, da bi se moral delež zmanjšati. 
Iz dodatnih komentarjev je razvidno, da jih moti 
predvsem širjenje rušja na pašnikih, ki ga zaradi 
omejitev ne smejo sekati. Omejuje jih Uredba o 
posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 
2000 (Ur. l. RS, št. 49-2277/2004), ki predvideva 
ohranjanje, vzdrževanje ali izboljšanje obstoječih 
lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k 
ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter 
habitatnih tipov. Na površinah, ki niso del obmo-

Slika 9: Mnenje 
članov pašnih 
skupnosti o 
prihodnjem 
prostorskem 
razvoju Krvavca
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čja Natura 2000, jih glede rušja omejuje Zakon 
o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16-630/2004), 
ki v 32. členu navaja, da je med 1. marcem in 1. 
avgustom, to je v času gnezdenja ptic in poleganja 
mladičev, prepovedano sekanje, požiganje ali 
drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho 
zarastjo poraslih površin na pašnikih, travnikih 
in poljih.

3.11. Mnenje o stanju turizma
Rezultati ankete med člani pašnih skupnosti so 
pokazali, da imajo domačini o turistični dejavnosti 
na Krvavcu večinoma pozitivno mnenje (pregle-
dnica 1). Skoraj vsi so menili, da ima turizem za 
domačine pomembne gospodarske koristi, da 
jim nudi možnost zaposlitve, čeprav le določe-
nemu delu domačinov. Pri vprašanju, ali je za 

domačine z gospodarskega vidika pomembnejša 
zimska ali poletna turistična sezona, niso imeli 
jasnega mnenja. Odnos med domačini in turisti 
je pozitiven, saj jih je le dobra desetina ocenila, 
da so med njimi in turisti pogosti konflikti. Kar 
37 % jih je menila, da turisti povzročajo škodo 
članom pašnih skupnosti. Pri tem so izpostavili 
predvsem problematiko prometa in dejstvo, da 
turisti nimajo psov na vrvicah, zato jim preganjajo 
živino. Skoraj vsi so menili, naj poletna turistična 
sezona temelji na mehkih oblikah rekreacije. Več 
kritik je bilo tudi na račun smučišča Krvavec 
oziroma njegovega upravitelja RTC Krvavec, ki 
je odgovorno, da se je zaradi umetnega snega 
bistveno spremenila struktura zgornjega ustroja 
tal (kamnitost) in s tem rastlinja. Zaradi obilja 

Trditve
Se 

strinjam 
(%)

Se ne 
strinjam

(%)

Ne vem
(%)

Razvoj turizma na Krvavcu ima za domačine pomembne gospodarske 
koristi. 93  7 0

Turizem nudi domačinom možnost zaposlitve. 96  4 0
Turizem prinaša koristi le določenemu delu domačinov. 93  7 0
Z gospodarskega vidika je za domačine pomembnejša zimska turistična 
sezona. 67 33 0

Z gospodarskega vidika je za domačine pomembnejša poletna turistična 
sezona. 59 41 0
Zaradi turizma imajo domačini boljše možnosti za preživljanje prostega 
časa. 56 44 0

Razvoj turizma na Krvavcu povzroča negativne okoljske vplive. 19 81 0
Z okoljskega vidika je bolj problematična zimska turistična sezona na 
Krvavcu. 30 70 0

Z okoljskega vidika je bolj problematična poletna turistična sezona na 
Krvavcu. 67 33 0

Med turisti in domačini nastajajo pogosti konflikti. 11 89 0
Turisti povzročajo škodo kmetom (članom pašne skupnosti). 37 59 4
Obseg turistične dejavnosti naj ostane na sedanji ravni. 59 37 4
Podpiram nadaljnje širjenje turistične dejavnosti in povečanje turističnega 
obiska. 41 55 4

Podpiram gradnjo novih nastanitvenih objektov na območju Krvavca. 26 74 0
Obseg smučišča Krvavec se ne sme povečevati. 67 29 4
Podpiram širitev smučišča Krvavec (nove smučarske proge in smučarske 
naprave). 33 63 4

Podpiram širitev smučišča Krvavec na območju Kriške planine. 19 81 0
Podpiram širitev smučišča Krvavec na območju Dolgih njiv. 37 63 0
Turizem na Krvavcu naj v poletni sezoni temelji na mehkih oblikah rekre-
acije. 93  7 0

Preglednica 1: Mnenje članov pašnih skupnosti o turizmu na Krvavcu

Nadaljevanje na strani 495
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dušika pa tla namesto planinskega cvetja prekri-
vajo mahovi. Eden od članov pašne skupnosti je 
za izboljšanje stanja predlagal skrajšanje zimske 
sezone za 14 dni. Kljub temu pa se jih je le dobra 
petina vprašanih strinjala s trditvijo, da razvoj 
turizma na Krvavcu povzroča negativne okoljske 
vplive. Z okoljskega vidika se zdi domačinom 
bolj problematična poletna turistična sezona 
(67 %). Iz prejšnjih trditev sklepamo, da zato, 
ker je poleti zaradi pašništva več možnosti za 
nastanek konfliktov med njimi in turisti. 60 % 
anketirancev je menilo, naj turistična dejavnost 
ostane na sedanji ravni, preostalih 40 % pa si 
želi nadaljnjega širjenja turistične dejavnosti in 
povečanje turističnega obiska. Le četrtina bi jih 
podprla gradnjo novih nastanitvenih objektov. 
Velik del članov pašne skupnosti (67 %) naspro-
tuje širjenju smučišča Krvavec, kljub temu pa 
jih je 37 % odgovorilo, da se strinjajo s širitvijo 
smučišča na strma pobočja Dolgih njiv, kar pa 
je zaradi območja Natura 2000 malo verjetno. Le 
18 % jih podpira širjenje smučišča na položnejša 
območja Kriške planine, čeprav bo to s strani 
RTC Krvavec realizirano v naslednjih letih (Na 
Krvavcu sklenili … 2010). 

4 DISKUSIJA IN ZAKLJUČKI
Po nam znanih podatkih v preteklosti ni bilo 
opravljenih raziskav javnega mnenja glede pro-
storskega razvoja Krvavca. Ker se tako pomembnih 
skupin deležnikov prostora, kot so člani pašnih 
skupnosti Jezerca in Kriška planina ter obiskovalci 
Krvavca, pri načrtovanju prostorskega razvoja ne 
sme prezreti, smo se odločili za izvedbo ankete. Z 
anketiranjem smo želeli pridobiti njihovo mnenje 
o obstoječi in prihodnji prostorski situaciji na 
Krvavcu. Informacije o tretjem pomembnem 
deležniku prostora, RTC Krvavec, pa smo pridobili 
iz dostopnih virov.

Metoda anketiranja je sicer vsebinsko in organi-
zacijsko zahtevna, izpeljava in obdelava podatkov 
tudi časovno zamudni, njena velika prednost pa je, 
da dobimo točno tiste informacije, ki ji potrebu-
jemo in ki jih pogosto ni mogoče dobiti iz drugih 
podatkovnih virov. Pri anketiranju se natančnost 
pridobljenih podatkov lahko razlikuje glede na 
stopnjo izobrazbe anketarja, vpeljanosti v delo 

in kontrole dela. Prednosti ankete pred drugimi 
metodami (POKORNy in sod., 2006, WATSON 
in sod., 2000) so:
–  z anketo lahko pridobimo podatke, ki so dru-

gače nedostopni (mnenja, stališča, vrednote) 
ali subjektivni (vizualna ocena števila ljudi, 
terenski ogledi);

–  lahko dobimo podatke o preteklosti, sedanjosti 
in prihodnosti;

–  je ekonomična, ker s pravilno oblikovano anketo 
v kratkem času pridobimo veliko informacij;

–  osebni stik z anketirancem ter kakovost podat-
kov, ki jih uspemo pridobiti od anketiranca.
V procesu prostorskega načrtovanja se je z vzpo-

stavitvijo tritočkovnega odločanja (obiskovalci, 
pašni skupnosti in RTC Krvavec) mogoče izogniti 
pojavu avtoritativnega odločanja (WATSON in 
sod., 2000), saj se upošteva vse vplivne skupine. 
Člani pašnih skupnosti so kot lastniki zemljišč, 
planšarij in nekaterih turističnih objektov ena 
poglavitnih vplivnih skupin prostorskega razvoja 
Krvavca. Obiskovalci sicer z območjem niso tako 
tesno povezani, so pa zaradi njegove turistične 
usmerjenosti bistvenega pomena za nadaljnji 
razvoj. Nosilci urejanja prostora bi morali vedno, 
ko načrtujejo prostorske spremembe, v posto-
pek vključiti (zainteresirano) javnost, katere 
pomembna predstavnika sta v tem primeru tudi 
anketirana deležnika. Nenazadnje je obveščanje 
javnosti o zadevah glede urejanja prostora tudi 
zakonsko predpisano, saj je v 10. členu Zakona 
o urejanju prostora (Ur. l. RS, 110/2002) nave-
deno, da:
–  ima vsak pravico biti obveščen o postopkih 

priprave in sprejemanja prostorskih aktov ter 
o drugih zadevah urejanja prostora v skladu 
z zakonom,

–  ima vsak pravico s pobudami, mnenji in na 
druge načine sodelovati pri zadevah urejanja 
prostora,

–  morajo nosilci urejanja prostora vsakomur 
omogočiti vpogled v zadeve urejanja prostora 
ter o teh zadevah obveščati javnost v skladu z 
zakonom.
Med skupinami deležnikov prostora so namreč 

konflikti glede mnenj o nekaterih dejavnostih in 
razvojnih težnjah na območju Krvavca. Nasprotno 
pa je med njimi do nekaterih dejavnosti v prostoru 
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velika stopnja negativnega ali pozitivnega soglasja. 
Med anketiranimi skupinami deležnikov prostora 
so primer velike stopnje negativnega soglasja 
vožnje motokrosa in vožnje z motornimi sanmi 
ter štirikolesniki v naravnem okolju. Gozdarska 
stroka te dejavnosti šteje za »trdo rekreacijo«, 
ki ne spada v širši gozdni prostor, ampak mora 
biti skrbno načrtovana in usmerjena, saj s svojo 
prisotnostjo obremenjuje rastlinsko in živalsko 
komponento narave. Ker na območju Krvavca ni 
primernih gozdnih (degradiranih) površin, ki bi 
lahko služile kot poligon za tovrstno rekreacijo, 
te dejavnosti povzročajo konflikte.

Primer velike stopnje pozitivnega soglasja med 
vsemi deležniki prostora pa je razvoj mehkih 
oblik poletnega turizma, ki ne temelji na mno-
žičnem obisku in agresivnih oblikah rekreacije, 
temveč obiskovalce privablja z ozaveščanjem o 
obstoječih naravnih in kulturnih vrednotah ter z 
aktivnostmi, ki manj vplivajo na okolje. Zavedajoč 
se tega potenciala, RTC Krvavec načrtuje različne 
prireditve in dejavnosti, s katerimi bi pritegnili 
obiskovalce. Tako že sedaj ponujajo vodene 
izlete po Poti zgodovine, na katerih predstavijo 
glavne znamenitosti planine Krvavec, Plečnikovo 
kapelo Marije Snežne, pašništvo, arheološko 
najdišče, zdravilna zelišča ter zgodovino in razvoj 
žičničarstva. Poleg tega obiskovalce vabijo tudi 
z oglaševanjem pohodništva, planinarjenja in 
kolesarjenja (Krvavec, 2010).

Po drugi strani ima RTC Krvavec velikopote-
zne načrte glede širjenja smučišča SZ od Zvoha 
na območje Dolgih njiv in Kalškega grebena ter 
ureditev nove gondolske povezave iz doline Kokre, 
žičniških naprav ter spremljajočih parkirišč in 
gostinskih objektov (Strategija izgradnje žičniških 
… 2008, Regionalni razvojni program … 2006). 
Slednje bi terjalo obsežne posege v ekološko zelo 
ranljiva območja, zato je zelo malo verjetnosti, 
da bo takšno širjenje dejansko nastalo. Različne 
raziskave (ROBIČ, 1996, GREGORIN, 1997, 
ZUPAN, 2000, POGAČNIK, 2003, CIGALE, 2004) 
opozarjajo, da širjenje smučišča na območje Dolgih 
njiv in Kalškega grebena ni dopustno, saj je to zelo 
občutljivo alpinsko območje s strmim reliefom 
ter pestrim živalskim in rastlinskim svetom, ki 
bi bilo s posegom nepovratno prizadeto. Poleg 
tega so omenjene površine del območja Natura 

2000 in hkrati del načrtovanega regijskega parka 
Kamniško-Savinjske Alpe. To je tudi ekološko 
pomembno območje, vodovarstveno območje 
in območje varovalnih gozdov.

Krvavec je z vidika prostorskega načrtovanja 
relativno zahtevno območje, saj se tod srečujejo 
zelo različni, pogosto celo izključujoči si interesi. 
Na eni strani je težnja po širitvi smučišča z vsemi 
spremljajočimi objekti in dejavnostmi, na drugi 
pa varovanje narave, občutljive gorske krajine, 
ki ji nepremišljeni posegi lahko naredijo nepo-
pravljivo škodo. Zato je toliko pomembneje, da 
upravljavci omenjenega prostora – v tem primeru 
RTC Krvavec – pridobijo tudi mnenje domačinov 
– članov pašnih skupnosti in obiskovalcev ter ga v 
čim večji meri tudi upoštevajo. Sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani in usklajeno sprejemanje 
odločitev omogoča udejanjanje trajnostnega 
razvoja, kjer so ekonomska, socialna in okoljska 
komponenta v sozvočju.

Pri raziskavi smo ugotovili naslednje:
–  metoda anketiranja se je izkazala kot zelo 

učinkovita za ugotavljanje mnenj različnih 
skupin deležnikov prostora, ki vplivajo na 
obremenjenost okolja in ohranjenost narave,

–  glavne skupine deležnikov prostora na Krvavcu 
so: RTC Krvavec, člani pašnih skupnosti in 
obiskovalci,

–  s primerjavo rezultatov anketiranja je mogoče 
odkriti razlike, nasprotovanja (konfliktne 
situacije) in ujemanja med mnenji različnih 
skupin deležnikov prostora,

–  metoda anketiranja je uporabno orodje za vklju-
čitev deležnikov prostora v participativnem 
načrtovanju, ki omogoča veliko stopnjo soglasja 
o razvoju in uresničevanju načrtovanega,

–  območje Krvavca ni obremenjeno samo pozimi, 
ampak tudi poleti, predvsem v lepem vremenu, 
ob koncih tedna in ob množičnih priredi-
tvah,

–  izboljšati je treba ozaveščanje vseh skupin 
deležnikov prostora o pomembnih upravlja-
vskih temah (območja Natura 2000, varovalni 
gozdovi, arheološka dediščina), saj se s pomanj-
kljivim vedenjem veča strah pred omejitvami 
in negativna nastrojenost proti določanju 
varstvenih območij,

–  med mnenji skupin deležnikov prostora so 
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konflikti glede ohranjenosti narave, obre-
menjenosti okolja in varstvenimi režimi ter 
prihodnjega razvoja na območju Krvavca,

–  do nekaterih dejavnosti v prostoru je velika 
stopnja pozitivnega ali negativnega soglasja 
med skupinami deležnikov prostora,

–  za rešitev konfliktov med različnimi skupinami 
deležnikov prostora je priporočljiva čimprejšnja 
izdelava krajinske zasnove s conacijo prostora, 
v kateri naj bi upoštevali tudi izsledke anketi-
ranja. 

5 ZAHVALA
Raziskava je bila opravljena v okviru aplikativnega 
raziskovalnega projekta Vplivi smučišč na biotsko 
in hidrološko funkcijo tal ter razvoj modelov trajne 
večnamenske rabe prostora ob zgornji gozdni meji 
na Krvavcu (L4–0637) in Programske skupine 
P4–0107, ki ju financira ARRS. 
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1  UVOD
V letu 2009 so gozdarske družbe glede na kazalce 
in kazalnike poslovanja delile usodo celotnega 
slovenskega gospodarstva. Okrevanje gospo-
darstva je bilo zelo rahlo, različni kazalci pa so 
se gibali navzgor in navzdol iz meseca v mesec. 
Težko bi govorili o nekem obratu, nenehno pa 
je bila prisotna grožnja po ponovitvi dna krize 
v obliki črke 'W'.

GDK: 64/68(497.4)«2009«(045)=163.6

Gozdarske družbe, lesna industrija in slovensko gospodarstvo 
ter njihovo poslovanje v kriznem letu 2009
Forestry Companies, Wood Industry and Slovenian Economy with their Economic 
Activities in the Year of Crisis 2009

Jože STERLE

Izvleček:
Sterle, J.: Gozdarske družbe, lesna industrija in slovensko gospodarstvo ter njihovo poslovanje v kriznem letu 2009. 
Gozdarski vestnik, 68/2010, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Lektoriranje angleškega besedila 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Splošna ocena je, da se v letu 2009 krvna slika slovenskega gospodarstva ni bistveno izboljšala. Lahko nas skrbijo 
resni padci Slovenije na različnih lestvicah konkurenčnosti.
Slovensko gozdarstvo je delilo usodo slovenskega gospodarstva, nekateri kazalci in kazalniki pa so bili celo pod 
povprečjem (npr. DV/zap.). Število zaposlenih in gozdarskih družb se ni bistveno spremenilo, še naprej pa ostaja 
velik prepad med dejanskim in mogočim posekom zlasti v zasebnih gozdovih. Država ni uvedla nobenih sistemskih 
ukrepov, da bi se stanje izboljšalo vsaj na daljši rok (npr. ukrepi davčne politike). Prav nasprotno, slišati je, da se bo 
v gozdarstvu delež subvencij še zmanjševal. Tudi povečanje koncesnine za okroglih 30 % ni ravno ustrezen ukrep 
države v času največje gospodarske krize po drugi vojni.
Za gozdarstvom caplja še bolj obubožana lesna industrija, kjer se še naprej vrstijo stečaji in zmanjšuje število zaposlenih. 
Res pa je, da za bedno stanje v obeh panogah nista krivi samo kriza in država, temveč tudi ljudje, ki jih vodijo in 
oblikujejo. Kljub krizi in nesposobni državi imamo namreč tudi podjetja, ki v teh časih dosegajo izvrstne rezultate.
Ključne besede: slovensko gospodarstvo, gospodarske družbe, kazalci, kazalniki, gozdarstvo, lesna industrija

Abstract: 
Sterle, J.: Forestry Companies, Wood Industry and Slovenian Economy with their Economic Activities in the year of 
Crisis 2009. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 68/2010, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, 
lit. quot. 6. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic.
By general assessment, “blood count” of Slovenian economy in 2009 was not essentially better than in the previous 
year. We can be worried about Slovenia dropping seriously on diverse international scales of competitive position.
Slovenian forestry was sharing its destiny with Slovenian economy. Some indicators and ratios were even under national 
average (e.g. added value/employee). The number of employees in forest companies has not change considerably 
and there is still an enormous gap between the current and potential felling, above all in private forests. The country 
has not introduced any systematical measures for improving the situation at least in the long term (measures of tax 
policy). To the contrary, it could happen that the share of subventions in forestry will additionally decrease. On the 
other hand, the increase of concession fee for about 30% is not a suitable measure by the state in the time of the 
highest economic crisis after the Second World War.
The impoverished wood processing industry with a lot of bankruptcies and serious decrease of employment is lagging 
even behind the forestry. However, the miserable state of affairs in both branches is not caused only by the global 
economy - financial crisis and state, but also people leading and shaping the policy and development of the branch. 
Despite crisis and incapable country authorities some companies reach excellent results.
Key words: Slovenian economy, companies, indicator, ration, forestry, wood processing industry

Gospodarske družbe so se spopadale s slabo 
likvidnostjo, padcem cen, s propadajočo lesno 
industrijo, ki pogosto ni bila sposobna plačati 
zapadlih terjatev, ter z državo, ki ima nenehno 
željo po povečevanju koncesijskih dajatev.

Strokovna razprava

S. J. univ. dipl. inž. gozdarstva, Združenje za gozdarstvo 
pri GZS  Dimičeva 13 1000 Ljubljana
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V letu 2009 se je možni posek z upoštevanjem 
izdelanih gozdnogospodarskih načrtov GGE 
povečal za 4,0 % in je znašal 5.126.609 m3 (leta 
2008: 4.930.175 m3), v obdobju 1994–2009 pa 
se je povečal kar za 63 % (leta 1994: 3.147.771 
m3).

V letu 2009 je bilo v slovenskih gozdovih 
skupno posekano za 3.374.191 m3 dreves, od 
tega 1.853.772 m3 iglavcev (9,8 % manj kot v letu 
2008) in 1.520.419 m3 listavcev (10,8 % več kot v 
letu 2008). V primerjavi z letom 2008 se je posek 
zmanjšal za 1,6 %.

Posek še naprej zaostaja za možnim posekom 
po gozdnogospodarskih načrtih. V letu 2009 je 
dosegel 66 % možnega poseka (leta 2008: 70 %, 
leta 2007: 68 %, leta 2006: 82, leta 2005: 75 %, leta 
2004: 71 %, leta 2003: 75 %, leta 2002: 72 % in leta 
2001 75 %), pri iglavcih 76 % (leta 2008: 87%, leta 
2007: 89 %, leta 2006: 104, leta 2005: 99 %, leta 
2004: 90 %, leta 2003: 94 %, leta 2002: 81 % in leta 
2001: 83 %) in pri listavcih le 57 % (leta 2008: 53%, 
leta 2007: 48 %,leta 2006: 63, leta 2005: 54 %, leta 
2004: 53 %, leta 2003: 57 %, leta 2002: 63 % in leta 
2001: 67 %). Na ravni Slovenije še vedno nimamo 
neoporečnih primerjav po posameznih oblikah 
lastništva, saj se podatki o poseku nanašajo na 
trenutno lastništvo gozda, medtem ko se podatki 
o možnem poseku nanašajo na lastništvo, kot je 
bilo v času izdelave posameznih gozdnogospo-
darskih načrtov. Približni izračuni zadnjih let 
kažejo, da se v državnih gozdovih posek realizira 
blizu količine načrtovanega (možnega), posek v 
zasebnih gozdovih pa znatno manj.

Razlika med dopuščeno količino poseka po goz-
dnogospodarskih načrtih GGE in realiziranim

posekom v zadnjih letih je torej izključno zaradi 
zasebnih gozdov. V zasebnih gozdovih je več vzrokov 
za nerealizirane sečnje, najpogostejši pa je premajhna 
ekonomičnost pridobivanja lesa, ki je pogojena z 
veliko razdrobljenostjo posesti, majhno odvisnostjo 
lastnikov gozdov od prihodkov iz gozda, nezadostno 
odprtostjo gozdov z gozdnimi prometnicami pa tudi 
neustrezno davčno politiko skupaj s premajhnimi 
stimulansivzpodbudami s strani države. 

Hkrati je treba poudariti, da najnovejše analize 
ponovnih meritev na stalnih vzorčnih ploskvah 
kažejo, da je ponekod nedovoljenega poseka precej 
več, kot ga uspe evidentirati.

V državnih gozdovih takšnega poseka praktično 
ni, medtem ko se v zasebnih gozdovih beleži tudi 
do nekaj deset odstotkov nedovoljenega poseka, 
ki ga uspe evidentirati le manjši del. Zato je delež 
realiziranega možnega poseka verjetno v resnici 
večji, kot je omenjenih 65 %. 

Upoštevajoč podatke o lesni zalogi in pri-
rastku slovenskih gozdov po trenutno veljavnih 
gozdnogospodarskih načrtih, je v letu 2009 
znašal posek v odnosu do lesne zaloge 1,03 % 
(pri iglavcih 1,22 % in pri listavcih 0,87 %), v 
odnosu do tekočega prirastka pa 42,3 % (pri 
iglavcih 52,5 % in pri listavcih 34,1 %). Upošte-
vajoč samo t. i. gospodarske gozdove, je znašal 
posek glede na lesno zalogo 1,09 % (pri iglavcih 
1,28 %, pri listavcih 0,93 %), glede na tekoči 
prirastek pa 44,2 % (pri iglavcih 54,4 % in pri 
listavcih 36,0 %).

Povprečni volumen v letu 2009 posekanih 
dreves je znašal 0,80 m3 (pri iglavcih 1,02 m3 in 
listavcih 0,63 m3), v državnih gozdovih 0,89 m3 
(pri iglavcih 1,01 m3 in listavcih 0,79 m3), zaseb-
nih gozdovih pa 0,75 m3 (pri iglavcih 1,03 m3 in 
listavcih 0,56 m3). 

Podatki kažejo, da je bil v letih z velikim dele-
žem sanitarnega poseka zaradi žleda in snega 
(1996 in 1997) oziroma napada podlubnikov in 
vetrolomov (2006 in 2007) povprečni volumen 
posekanih dreves znatno manjši kot v letih brez 
hujših (vremenskih) ujm. Debelinska struktura 
v letu 2009 posekanega drevja je v primerjavi s 
prejšnjim letom ostala približno enaka in je, upo-
števajoč lesno maso posekanega lesa, naslednja: 
drevje do premera 29,9 cm: 21 %, drevje premera 
30,0–49,9 cm: 46 % in drevje s premerom 50,0 
cm in več: 33 %.

To kaže, da v slovenskih gozdovih sekamo 
razmeroma deblodebelo drevje, veliko slednjega 
pa ostaja v gozdu. Avstrijska žagarska industrija 
reže les do premera 40 cm, naprej pa praviloma 
ne, ker so izkoristki slabši. Drevje do takega 
premera je tudi primerno za strojno sečnjo in 
manipulacijo. Z gojenjem predebelega drevja ne 
bomo povečevali konkurenčnosti slovenskega 
gozdarstva in lesne industrije.
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2 POSLOVANJE SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V LETU 2009

Prihodki iz prodaje so se, gledano z vidika celo-
tnega gospodarstva, zmanjšali za 13,8 odstotka, 
prihodki na tujem trgu za 18,6 odstotka (na trge 
EU za 17,8 odstotka, zunaj EU za 20,3 odstotka). V 
industriji so bili prihodki manjši za 16 odstotkov, 
v gradbeništvu za 18,3 odstotka, tudi v trgovini 
so bili skromnejši za 16,5 odstotka. 

Dodana vrednost (DV), ki so jo ustvarile vse 
gospodarske družbe, je bila nižja za 7,3 odstotka, za 
2,1 odstotka so se zmanjšali stroški dela. Neto čisti 
dobiček vseh družb v višini 549 milijonov evrov je bil 
najmanjši v zadnjih petih letih. V primerjavi z letom 
2008 se je zmanjšal za 68 odstotkov. Davek iz dobička 
vseh družb je bil manjši za 24,6 odstotka. 

V industriji in gradbeništvu se je dodana vre-
dnost zmanjšala za 12 odstotkov, v trgovini za 8,5 
odstotka. Neto dobički so se v industriji zmanjšali 
za 66,1 odstotka, v gradbeništvu za 92,6 odstotka, v 
trgovini za 17,8 odstotka. Davki od dobička so bili 
v industriji manjši za 31,5 odstotka, v gradbeništvu 
za 35,6 odstotka, v trgovini za četrtino. 

Kar 76 odstotkov neto dobička so ustvarile velike 
družbe, petino srednje velike in petino male družbe. 
Mikrodružbe so prvič ustvarile veliko neto izgubo, 
in sicer 85 milijonov evrov.

2.1  V letu 2009 se je porušilo 
dolgoletno sorazmerje med rastjo 
produktivnosti in stroški dela

V enem letu smo povsem, zmanjšali na najmanjšo 
mogočo mero stroškovno konkurenčnost Slove-
nije. DV vseh družb se je zmanjšala za 7,3 odstotka, 
število zaposlenih se je zmanjšalo za 2,7 odstotka, 
stroški dela le za 2,1 odstotka, število gospodar-
skih družb za 4,1 odstotka. Produktivnost v višini 
34.168 evrov DV na zaposlenega se je tako v letu 
2009 – glede na leto 2008 – nominalno zmanjšala 
za 4,8 odstotka. 

Rast stroškov dela je prehitela rast produk-
tivnosti. Ob siceršnjem neskladju med produk-
tivnostjo gospodarstva in hitrejšo rastjo plač jav-
nega sektorja v letu 2009 se je v istem letu tudi v 
gospodarstvu porušilo dolgoletno razmerje med 
začrtanim počasnejšim trendom dviga plač glede 
na rast produktivnosti. 

2.2 Kazalci poslovanja nas svarijo in 
terjajo ukrepanje 

Globlji vpogled v kazalce produktivnosti in 
strukturo DV ter (pre)zadolženosti podjetij terja 
hitre odzive in še hitrejše ukrepanje. Da je treba 
podobo stanja izostriti in jo vzeti resno, kažejo tudi 
mednarodne ocene konkurenčnosti Slovenije, kjer 
smo padli za skoraj 20 mest. Dvom o pesimizmu 
slovenskega menedžmenta in ekonomske stroke, 
ki je dala take ocene, ni upravičen. Mednarodne 
ocene konkurenčnosti namreč posebej poudar-
jajo visoke in drage ovire na področju učinkovite 
rabe lastnega znanja. Slovenija ob siceršnjem 
napredovanju primerjalno zaostaja po kazal-
cih učinkovitosti razvojnih politik, posebno na 
področju vlaganj v raziskave in razvoj (RR), pri 
prenosu znanja od ideje do uporabe in prodaje. 
Take ocene izpostavljajo, da ob razmeroma velikih 
vlaganjih v RR zaostajamo po kazalcih podpore 
vlade pri vlaganjih v tehnološki razvoj ter dejstvo, 
da ni pravih ekonomskih učinkov takih vlaganj. 

Kaj kažeta kazalca produktivnosti – dodana 
vrednost na zaposlenega (DV/zap.) in struktura 
dodane vrednosti?

V industriji je produktivnost z 31.523 evri DV/
zap. za 7,7 odstotka pod slovenskim povprečjem, 
gradbeništvo s 25.538 evri DV/zap. pa celo za četrtino. 
Produktivnost gostinstva, ki se je v letu 2009 zmanj-
šala veliko manj kot v industriji in gradbeništvu, je s 
23.253 evri DV/zap. za 31,9 odstotka pod slovenskim 
povprečjem.

V letu 2009 se je delež stroškov dela v dodani 
vrednosti za vse gospodarske družbe s 60,6 
odstotka, kolikor je znašal v letu 2008, povečal 
na 63,4 odstotka, v industriji na 65,3 odstotka, v 
gradbeništvu na 71,2 odstotka, v nemalo indu-
strijskih panogah celo presega 75 odstotkov. 

Če uporabimo vrednost produktivnosti v 
višini najmanj 40 tisoč evrov DV na zaposlenega 
in okoli 65-odstotni delež stroškov dela v DV 
kot priporočljiva indikatorja zdravja podjetja (z 
odstopanji po panogah), lahko sklepamo, kdaj in 
kje so nujni ukrepi za prestrukturiranje. 

Upoštevajmo dobre prakse podjetij, ki načr-
tujejo in nadzirajo višino produktivnosti in 
strukturo DV tako, da dovolj DV – poleg za 
dobre plače – ostaja tudi za razvoj, plačila državi 
in lastnikom.
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SKD
DV/ 

zaposlenega
v EUR

Indeks 
09/08 

Struktu-
ra SLO 
=100

Delež stro-
škov dela v 

DV

Indeks 
09/08

SKUPAJ 34.168 95,2 100 63,4% 105,6
A Kmetijstvo in lov, gozd., ribištvo 26.392 95,3 77 76,6% 104,7
B Rudarstvo 47.830 108,3 140 68,4% 93,1
C Predelovalne dejavnosti 31.523 95,9 92 65,3% 105,0
D Oskrba z el. energ., plin. in paro 90.560 103,0 265 36,6% 99,6
E Oskrba z vodo; saniranje okolja 34.088 94,7 100 67,8% 106,4
F Gradbeništvo 25.538 90,7 75 71,2% 108,9
G Trg.; vzdrž. in popr. mot. vozil 34.753 91,4 102 61,0% 109,6
H Promet in skladiščenje 32.407 92,2 95 71,0% 108,3
I Gostinstvo 23.253 97,7 68 73,8% 103,8
J Informac. in komunikac. dej. 59.295 90,4 174 56,1% 109,7
K Finančne in zavarovalniške dej. 79.531 100,5 233 42,8% 99,7
L Poslovanje z nepremičninami 71.396 94,3 209 31,8% 107,4
M Strokov., znan. in tehn. dej. 42.803 100,7 125 62,8% 99,3
N Druge raznovrstne poslovne dej. 18.239 97,6 53 86,6% 102,9
O Dej. javn. uprave; obr.; soc. var. 39.363 109,9 115 59,7% 95,0
P Izobraževanje 26.081 97,5 76 75,8% 103,6
Q Zdravstvo in socialno varstvo 35.413 102,7 104 66,1% 103,2
R Kult., razvedr. in rekreac. dej. 44.763 91,7 131 71,2% 104,8
S Druge dejavnosti 22.059 102,3 65 80,7% 100,0

Preglednica 1: Dodana vrednost (dv) gospodarskih družb po dejavnostih, 2009

Vir: Kazalniki poslovanja GZS 2009, junij 2010, na temelju podatkov AJPES – baza podatkov letnih poročil 
gospodarskih družb.

Delež stroškov dela v DV  Zdravje podjetja
do 40 %      odlično 
do 50 %     dobro
do 60 %      solidno 
do 70 %      spremembe
do 85 %     korenite spremembe
več %      sanacija 

Opomba: Okvirno velja za podjetje, ki ne prodaja čiste 
storitve. 

2.3 Število družb in zaposleni
V zadnjih letih je zabeležena težnja povečevanja 
števila aktivnih družb1. V letu 2009 je bilo evi-
dentiranih 53.897 družb ali za 3,7 odstotka več 
kot v letu 2008. Število zaposlenih v gospodarskih 
družbah (preračunano iz delovnih ur) pa se je v letu 
2009 v povprečju zmanjšalo za 2,7 odstotka. 

Po podatkih za leto 2009 je največ družb, 
25,6 odstotka, delovalo v dejavnosti G-Trgovina, 
vključno z vzdrževanjem in popravili motornih 
vozil, ki je zaposlovala 18,6 odstotka vseh zapo-

1 Število družb – upošteva se družbe, ki so oddale letna 
poročila za posamezna leta.

slenih v Sloveniji. Glede na kazalec zaposlenih je 
bilo največ zaposlenih v družbah C-Predelovalnih 
dejavnosti, kar 36 odstotka (v letu 2008 38,8 %) 
vseh zaposlenih v gospodarstvu.

V letu 2009 je aktivno poslovalo 6.7262 gospo-
darskih družb predelovalnih dejavnosti. Med 
njimi je bilo največ družb (21,5 %) v dejavnosti 
25-Proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev 
in naprav, ki so zaposlovale tudi največ oseb – 14,1 
odstotka vseh zaposlenih v predelovalnih dejav-
nostih. Po številu družb sledi 18-Tiskarstvo in 
razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (9 %) ter 
16-Obdelovanje in predelovanje lesa; proizvodnja 
izdelkov iz lesa (7,6 %).

V predelovalnih dejavnostih se je v letu 2009 
število zaposlenih zmanjšalo za 7,8 odstotka. 
Zaposlenost se je najbolj zmanjšala v dejavno-
stih 30-Proizvodnji drugih vozil in plovil za 
20,7 odstotka, v 16-Obdelavi in predelavi lesa; 
proizvodnji izdelkov iz lesa za 12,7 odstotka, v 
29-Proizvodnji motornih vozil, prikolic in polpri-

2 Število družb – upošteva se družbe, ki so oddali letna 
poročila za posamezno leto.
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kolic ter v 24-Proizvodnji kovin za 12,5 odstotka. 
Povečala se je le v dveh dejavnostih (14-Proizvo-
dnja oblačil in 31-Proizvodnji pohištva). 

2. 4 Prihodki in odhodki
Poslovni prihodki in odhodki gospodarskih družb 
za leto 2009 so že odražali posledice finančne in 
gospodarske krize ter padcev tečajev vrednostnih 
papirjev. V letu 2009 so gospodarske družbe 
po nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkih 
ustvarile za 71.851 milijonov EUR prihodkov3 
oziroma za 13,8 odstotka manj kot leto prej. 
Izkazanih odhodkov je bilo za 70.844 milijonov 
EUR, kar je za 13,3 odstotka manj. 

Poslovni prihodki so v celotnih prihodkih 
za leto 2009 predstavljali 96,6-odstotni delež. V 
primerjavi z letom poprej so bili manjši za 14,2 
odstotka. Največ poslovnih prihodkov so družbe 
ustvarile s prodajo na domačem trgu, in sicer 70,3 
odstotka, s prodajo na trgih EU 18,3 odstotka 
in s prodajo na trgih zunaj EU 9 odstotkov. Na 
3 Ne vključujejo sprememb vrednosti zalog.

Število Delež 
v % Število Delež 

v %
Indeks 
09/08

SKUPAJ 53.897 100 479.894 100 97,3
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 352 0,7 3.852 0,8 100,1
B Rudarstvo 71 0,1 3.094 0,6 93,1
C Predelovalne dejavnosti 6.726 12,5 172.775 36,0 92,2
D Oskrba z el. energ., plinom in paro 269 0,5 7.745 1,6 101,5
E Oskrba z vodo; saniranje okolja 276 0,5 8.812 1,8 101,3
F Gradbeništvo 6.814 12,6 53.328 11,1 97,0
G Trg.; vzdrž. in popr. motornih vozil 13.789 25,6 89.405 18,6 100,1
H Promet in skladiščenje 2.375 4,4 36.783 7,7 99,7
I Gostinstvo 2.459 4,6 17.700 3,7 104,1
J Informac. in komunikac. dejavnosti 2.803 5,2 17.923 3,7 106,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 1.084 2,0 3.738 0,8 93,3
L Poslovanje z nepremičninami 1.792 3,3 3.600 0,8 101,7
M Strokov.,znan. in tehn. dejavnosti 10.703 19,9 28.914 6,0 104,4
N Druge raznovrstne posl. dejavnosti 1.570 2,9 20.791 4,3 99,4
O Dej. javn. uprave; obrambe; soc.var. 8 0,0 252 0,1 96,9
P Izobraževanje 575 1,1 1.332 0,3 102,3
Q Zdravstvo in socialno varstvo 861 1,6 3.265 0,7 111,6
R Kult., razvedr., in rekreac. dejavnosti 557 1,0 3.829 0,8 97,2
S Druge dejavnosti 813 1,5 2.757 0,6 101,2

domačih trgih so družbe dosegle nominalno za 
12,4 odstotka manj čistega prihodka in na tujih 
trgih za 18,6 odstotka manj čistega prihodka kot 
leto prej. Največ čistih prihodkov od prodaje na 
domačem trgu so ustvarile družbe s področja G-tr-
govine, vzdrževanje in popravil motornih vozil, 
35,6 odstotka, sledijo C-Predelovalne dejavnosti 
s 28,6-odstotnim deležem. 

Poslovni odhodki so v letu 2009 v celotnih 
odhodkih imeli 95,2-odstotni delež in so se glede 
na leto poprej zmanjšali za 13,2 odstotka. Največji, 
73,6-odstotni, delež odhodkov predstavljajo stroški 
blaga, materiala in storitev, ki so se v letu 2009 
zmanjšali za 16,7 odstotka. Stroški dela, ki so v letu 
2009 predstavljali 14,7 odstotka vseh odhodkov 
gospodarstva, so se zmanjšali bistveno manj kot 
odhodki, le za 2,1 odstotka. Za plače so družbe 
namenile za 1,5 odstotka manj kot leto prej. Odpisi 
vrednosti, kamor v večji meri sodi amortizacija, 
so se povečali za 10,4 odstotka. 

Finančni položaj družb se je tako kot že v letu 
2008 poslabšal tudi v letu 2009. V letu 2009so se 
finančni prihodki zmanjšali za 22,3 odstotka – 

Preglednica 2: DRUŽBE IN ZAPOSLENI PO DEJAVNOSTIH V LETU 2009

Vir: KAPOS GZS 2009, junij 2010 - na osnovi podatkov AJPES – podatkovna baza letnih poročil 

Sterle, J.: Gozdarske družbe, lesna industrija in slovensko gospodarstvo ter njihovo poslovanje v kriznem letu 2009



GozdV 68 (2010) 10 503

predvsem zaradi manjših prihodkov iz deležev 
(dividende, deleži v dobičku …). Predelovalnim 
dejavnostim so se finančni prihodki oslabili 
predvsem zaradi slabših finančnih prihodkov 
iz danih posojil in posojilnih terjatev. Finančni 
odhodki so se zmanjšali za 14,6 odstotka glede na 
leto 2008. Tako so družbe izkazale neto negativni 
rezultat iz finančnega delovanja. Rast finančnih 
odhodkov je bila namreč za 7,7 odstotnih točk 
večja od rasti finančnih prihodkov. 

2.5 Prihodki na tujih trgih in izvozniki 
V letu 2009 je 13.457 izvoznikov,4 ki so zaposlovali 
336.785 oseb ali 70,2 odstotka vseh zaposlenih, 
ustvarilo 19 milijard evrov čistih prihodkov na 
tujem trgu ali za 18,65 odstotka manj kot v letu 
2008. Poslovni izid izvoznikov se je od vstopa v 
EU v povprečju povečeval, v letu 2009 pa se je več 
kot prepolovil. Delež izvoza (blaga in storitev) v 
celotnih prihodkih družb v Sloveniji je v letu 2009 
znašal 26,4 odstotka (v letu 2008 28,1 %), medtem 
ko je za C-Predelovalne dejavnosti predstavljal 
59,1 odstotka (v letu 2008 60,3 %). 

Med izvoznimi družbami imajo velika podje-
tja največji pomen, saj je v letu 2009 518 velikih 
družb ustvarilo za 13 milijard EUR izvoza ali 
67,2 odstotka vseh prihodkov na tujih trgih. Take 
velike družbe zaposlujejo kar 53,6 odstotka (v letu 
2008 55,2 %) vseh zaposlenimi pri izvoznikih. Po 
številu podjetij je na tujih trgih navzočih največ 
mikro- in majhnih družb – 91,7 odstotka družb, 
ki so ustvarile 19,3 odstotka prihodkov na tujih 
trgih in zaposlovale 28,9 odstotka vseh zaposlenih 
pri izvoznikih.

2.6 Poslovni izid
Čisti dobiček je lani izkazalo 32.487 družb. Skupaj 
so ustvarile za 2.665 milijonov EUR oziroma 18,3 
odstotka manj čistega dobička kot leto poprej. Po 
rasti čistega dobička izstopajo gospodarske družbe 
iz O-Dej. javne uprave; obrambe; socialnega varstva 
in P-Izobraževanja, po zmanjšanju čistega dobička 

4 Izvoznik – če je v letu 2009 zabeležil čisti prihodek 
od prodaje na tujem trgu.
5 Če pogledamo nabor podjetij, ki so izvažala v letu 2009 in 
taka podjetja primerjamo z vrednostmi izvoza v letu 2008, 
so le-ta v povprečju zmanjšala čisti prihodek na tujem trgu 
za 17,9 odstotka, neto čisti dobiček pa za 55,6 odstotka.

glede na 2008 pa izstopajo R-Kulturne, razvedrilne 
in rekreacijske davnosti kot tudi L-Poslovanje z 
nepremičninami.

Kar 35,5 odstotka vseh družb (v letu 2008 le 
29,7 %) oziroma 19.125 družb je v 2009 izkazalo 
čisto izgubo v višini 2.116 milijonov EUR. Čista 
izguba je bila v letu 2009 za 37 odstotkov višja 
(v 2008 za 175 %) glede na prejšnje leto. Take 
družbe so skupaj zaposlovale 131.541 delavcev 
ali kar za 27,4 odstotka vseh zaposlenih. Največ 
družb z izgubo je bilo v trgovinskih dejavnostih 
(4.985 družb), največji delež (22,2 %) čiste izgube 
pa so ustvarile K-Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti. 

Poslovni izid, izražen kot neto čisti dobiček 
gospodarskih družb,6 je bil tako še bolj kot v letu 
2008 odraz finančne in gospodarske krize. V letu 
2009 je bilo ustvarjenega le 549 milijonov EUR 
neto čistega dobička, kar je bilo glede na leto 2008 
kar za 68 odstotka manj (v letu 2008 je bil le-ta 
glede na leto leto 2007 nižji za 51,8 odstotka). Iz 
poslovnega in finančnega delovanja so se prihodki 
v povprečju zmanjšali bolj kot odhodki. Tako so 
slabi rezultati v letu 2009 po slabših rezultatih 
v 2008 še dodatno skrhali podjetja in njihovo 
kondicijo

3  POSLOVANJE GOZDARSKIH 
DRUžB V LETU 2009

3.1  Gospodarjenje v koncesijskih 
gozdovih

V letu 2009 je pri večini koncesionarjev gospo-
darjenje z gozdovi potekalo nemoteno in je bilo 
v skladu z letnim načrtom. Večja odstopanja od 
letnega načrta so bila na območju Gorenjske (GG 
Bled) zaradi nedokončane sanacije snegoloma 
iz leta 2008, vetroloma in kalamitet podlubnika. 
V juniju je neurje z močnim vetrom in točo 
povzročilo veliko škode na območju Murske 
Sobote in Gornje Radgone, posledično pa so se 
spremenila tudi vlaganja v gozdove.

Veliko napora in energije je bilo vloženo v 
sanacijo snegoloma, vetroloma in kalamitetna-
padov podlubnika na območju GG Bled. Vendar 
Zavodu za gozdove Slovenije OE Bled in konce-

6 Bank, zavarovalnice, nekateri skladi in pooblaščene inve-
sticijske družbe ter družbe v stečaju niso upoštevane.
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sionarjem GG Bled, d. o. o., ni uspelo dokončno 
sanirati vseh prizadetih območji. Tako bo Sklad v 
letu 2010 nadaljeval s sanacijo prizadetih območji 
in če  ne bo večjih naravni ujm, bodo vsa 
dela tudi uspešno končali. Plačila koncesijskih 
obveznosti so potekala v skladu z dogovorjenim 
letnim programom izkoriščanja gozdov. 

Realizacija načrta je pri večini gozdnogo-
spodarskih območij (v nadaljevanju: GGO) 
potekala skladno s podpisanim letnim 
programom izkoriščanja gozdov. Zaradi 
objektivnih razlogov so bila večja odstopanja 
pri večini gozdarskih podjetjih. Od prvotno 
načrtovanih 980.143 m3 se je posek povečal 
na 1.059.412 m3, to je za osem odstotkov. 
Sanacija snegoloma, vetroloma in kalamitet 
podlubnikov, ki je potekala po Sloveniji, je 
bistveno vplivala na realizacijo poseka. V sanacijo 
je bilo zajetih okoli 90.000 m3 lesne mase. 

V letu 2009 se je zmanjševala težnja povečanja 
deleža sečnje iglavcev v skupni masi poseka. 
Posledica zmanjševanja je predvsem sledenje 
Sklada načrtovanim količinam poseka, ki so 
opredeljene v gozdnogospodarskih načrtih g o z-
dnogospodarskih enot in območnih enot. V letu 
2009 se je sečnja listavcev na nekaterih 
GGO-jih zelo približala načrtom. 

Realizacija poseka v letu 2009 glede na načrt v 
letu 2009 je bila presežena pri vseh koncesionar-
jih, razen pri GG Slovenj Gradec, GG Maribor 
in Gozdarstvu Gorenjske, ki so dosegli 93,99 
oziroma 84 odstotkov načrtovanih količin. 
Razlog za neizpolnitev postavljenega načrta pri 
GG Slovenj Gradec je zavestno zmanjševanje 
količin, in sicer zato, da ne bi v naslednjih letih 
sekal za 5.000 m3 na leto manj zaradi omejitve 
etata v gozdnogospodarskih načrtih. Pri 
GG Maribor je razlog denacionalizacija, pri 
Gozdarstvu Gorenjske pa upoštevanje realizacije 
iz leta 2008, ki je bila manjša za 5.245 m3 od načr-
tovane v letu 2008. Največje preseganje načrta 
je bilo ustvarjeno pri SGG Tolmin, Snežnik in 
Gozd, in sicer za 38,23 oziroma za 15 odstotkov. 
Vzrok za preseganje načrta pri SGG Tolmin je 
dokončanje sanacije vetroloma, pri Snežniku 
prenos nedokončanih delovišč iz leta 2008 (6.628 
m3) in upoštevanje realizacije iz leta 2008 ter pri 
Gozdu sanacija kalamitet podlubnikov. 

Preseganje načrta je bilo največje pri koncesi-
onarjih SGG Tolmin in Gozd Ljubljana, in sicer 
52 in 30 odstotkov. Vzrok za tolikšen presežek pri 
podjetju Gozd Ljubljana je večja realizacija poseka 
(sanitarna sečnja – kalamitete podlubnikov), 
medtem ko je pri SGG Tolmin treba iskati vzrok 
v večji skupni količini poseka (dokončanje 
sanacije lanskega vetroloma in sanacija žarišč 
podlubnikov). Največje nedoseganje načrta je 
bilo pri GG Celje in GG Slovenj Gradec. 

Vzrok za nedoseganje načrta pri podjetju 
GG Celje je večje vlaganje v gojenje in varstvo 
gozdov po lanskem neurju (vetrolom) in 
večja vlaganja v gozdno infrastrukturo (ceste, 
gozdne vlake – sanacija po lanskem neurju, vetru 
in močnem deževju itn.), pri podjetju GG Slovenj 
Gradec pa zmanjšanje obsega proizvodnje (poseka, 
na predlog koncesionarja) z namenom, da bi si 
koncesionar za naslednja leta zagotovil kon-
tinuirano in enakomerno gozdno proizvodnjo. 
Če bi koncesionar posekal načrtovano količino, 
bi v naslednjih letih sekal za 5.000 m3 na leto 
manj zaradi omejitve etata v gozdnogospodarskih 
načrtih, s čimer bi ogrozil polno zaposlenost 
svojih gozdnih delavcev v proizvodnji. Manjša 
realizacija v letu 2009 glede na realizacijo iz 
leta 2008 je v največji meri posledica dosežene 
nižje povprečne cene lesa, negotovih razmer na 
trgu gozdno-lesnih sortimentov ter finančne in 
gospodarske krize v letu 2009. 

3.1.2 Gojenje gozdov 
Gozdnogojitvena dela so bila v primerjavi 
z letom 2008 realizirana 93-odstotno. Večja 
odstopanja glede na realizacijo iz leta 2008 
so nastala le pri GG Maribor in GG Slovenj 
Gradec, ki sta realizacijo dosegla v višini 
59 in 79 odstotkov. Razloge za to je treba 
iskati predvsem v zmanjševanju vlaganj v gojenje 
in varstvo gozdov v letu 2009. V letu 2009 je 
Sklad vlaganja pri gojenju in varstvu gozdov 
zmanjševal z namenom, da je lahko povečeval 
donos. Največje preseganje realizacije vlaganj 
v gojenje in varstvo gozdov v primerjavi s 
prejšnjim letom je Sklad zabeležil pri GG 
Postojna in GG Brežice. Povečanje je nastalo 
zaradi povečanega vlaganja v varstvo gozdov, 
v protipožarno zaščito pri GG Postojna, pri 
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GG Brežice pa zaradi obnove po naravni ujmi 
iz leta 2008. Preseganje je nastalo zaradi pove-
čanih sofinanciranih sredstev s strani države. 
Preseganje realizacije pri GG Nazarje ni realno, 
saj je Sklad pri realizaciji v letu 2009 
upošteval načrtovane podatke Zavoda za 
gozdove Slovenije. Podpisa aneksa za leto 
2009 ni bilo zaradi odločitve Sklada, da 
koncesionarju GG Nazarje v stečaju vzame 
koncesijo, in sicer zaradi neizpolnjevanja 
osnovnih pogojev za uspešno izvajanje del v 
gozdovih, ki so v koncesiji. 

3.1.3 Gradnja in vzdrževanje gozdnih vlak 
Realizacija sredstev na tej postavki je bila 
manjša za 3 odstotke, medtem ko je skupna 
realizacija znašala 2.211.815 EUR, kar je za 77.522 
EUR manj kot v letu 2008. Odstopanja v realizaciji 
so nastala zaradi manjšega vlaganja v izgradnjo, 
rekonstrukcijo in popravilo vlak v letu 2009. Manjša 
so bila zaradi dogovora med Skladom in koncesio-
narji, da se opravijo samo najnujnejša dela, ki so 
potrebna za realizacijo poseka. S tem ukrepom 
je Sklad povečal donos iz koncesije. 

3.1.4 Redno vzdrževanje gozdnih cest 
Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bilo 
porabljenih 819.970 EUR, kar je 13 odstotkov 
manj kot leta 2008 oziroma 124.879 EUR manj. 
Vzroki za manjšo porabo v primerjavi z letom 
2008 so manj naravnih ujm (snegolomi, vetrolomi 
in večja deževja) v letu 2009. 

3.1.5 Dohodki iz koncesij
Koncesijska odškodnina se je plačevala z meseč-
nimi akontacijami v skladu z dogovori v letnih 
aneksih in na podlagi sklepa Sveta Sklada. Kljub 
velikemu deležu sanacijskih sečenj je bilo reali-
ziranih 6.169.658 EUR prihodka –  koncesijske 
odškodnine. Prihodki so bili od načrtovanih manjši 
za 5.243 EUR oziroma za 0,08 odstotka in za 6 
odstotkov manjši od realizacije v letu 2008. 

3.2  Kazalci in kazalniki poslovanja 
gozdarskih družb

3.2.1 Število družb in zaposleni
V letu 2009 je v Sloveniji poslovalo 77 gozdarskih 
družb, in sicer 5 velikih, 4 srednje, 5 majhnih in 
63 mikrodružb. V njih je bilo, izračunano iz ur, 
zaposlenih 1.580 delavcev. Iz preglednice 4 je 
razvidno, da je nastalo rahlo prestrukturiranje 
družb po velikosti, hkrati pa se je nekoliko pove-
čalo število družb in zmanjšalo število zaposlenih 
v primerjavi s prejšnjim letom. Kljub recesiji in 
številnim stečajem se število družb in zaposlenih 
v gozdarstvu ni bistveno spremenilo.

Po številu zaposlenih in po prihodkih še vedno 
prednjačijo velike družbe z deležem 50 % oziroma 
41 %. Mikrodružbe imajo pri zaposlenih 16 % 
delež, pri prihodkih pa je njihov delež okroglih 
12 %. Slika seveda ni popolna, saj se nekatere 
gozdarske družbe (zlasti velike) ukvarjajo tudi 
z drugimi dejavnostmi, medtem ko so nekatere 
druge registrirane kot lesnopredelovalna podje-
tja, čeprav je gozdarstvo pomemben del njihove 
dejavnosti (Snežnik iz Kočevske Reke).

02 - Gozdarstvo

Skupaj Velike Srednje Majhne Mikro
Št.družb 139.131.969 5 4 5 63
Prihodki (v EUR) 1.580 69.374.676 41.186.210 12.187.017 16.384.066
Zaposleni 1.580 647 468 215 250

KAZALCI AOP
Januar–decem-

ber 2009 (v 
EUR)

Indeks
09/08

1 Prihodki (ne vključujejo sprememb 
vrednosti zalog)

110+123+124+125+ 
153+178

139.131.969 87,9

1.1 Kosmati donos od poslovanja 126 137.913.364 88,3
1.1.1 Čisti prihodki od prodaje 110 133.230.782 87,7
1.1.1.1 Čisti prih. od prodaje na domačem 

trgu
111 88.348.102 87,3

Preglednica 3: Kazalci in kazalniki poslovanja gozdarskih družb v letu 2009
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1.1.1.2 Čisti prihodki od prodaje na tujem 
trgu

115+118 44.882.680 88,6

1.2 Finančni prihodki 153 2.355.901 125,3
1.2.1 Finančni prihodki iz deležev 155 1.878.533 196,7
1.2.2 Finančni prih. iz danih posojil in 

poslovnih terjatev
160+163 477.368 51,6

1.3 Drugi prihodki 178 1.083.273 122,7

2 Odhodki 127+166+181 139.150.155 90,2
2.1 Poslovni odhodki 127 137.520.602 90,8
2.1.1 Stroški blaga, materiala in storitev 128 89.262.134 86,9
2.1.2 Stroški dela 139 36.012.574 96,7
2.1.2.1 Stroški plač 140 25.359.055 96,3
2.1.3 Odpisi vrednosti 144 10.351.154 106,4
2.1.3.1 Amortizacija 145 9.650.052 105,4
2.2 Finančni odhodki 166 1.489.847 71,5
2.2.1 Finančni odhodki za obresti 167 1.291.856 89,7
2.3 Drugi odhodki 181 139.706 18,0

3 Celotni dobiček 182 4.539.668 59,9
3.1 Dobiček pred davki in obrestmi 

(EBIT)
186+184+185+167 5.831.556 64,8

3.2 Dobiček pred davki, obrestmi in 
amortizacijo (EBDIT)

186+184+185+167+145 15.481.608 85,3

3.3 Davek iz dobička 184 860.280 62,4
3.3.1. Odloženi davki 185 -12.313 108,0
3.4 Čisti dobiček 186 3.691.733 59,6
4 Celotna izguba 183 2.337.285 80,7
4.1 Čista izguba 187 2.337.317 81,2

5 Sredstva 001 149.344.986 105,5
5.1 Dolgoročna sredstva 002 77.916.993 101,9
5.1.1 Neopredmetena dolgoročna sred-

stva in dolgoročne AČR
003 1.968.724 107,3

5.1.2 Opredmetena osnovna sredstva 010 61.935.177 101,8
5.1.3. Naložbene nepremičnine 018 1.321.271 94,6
5.1.4. Dolgoročne finančne naložbe 019 12.310.472 106,3
5.2 Kratkoročna sredstva 032 70.981.651 111,6
5.2.1 Zaloge 034 13.868.800 114,4

6 Obveznosti do virov sredstev 055 149.344.986 105,5
6.1 Kapital 056 80.691.944 101,5
6.2 Dolgoročne obveznosti 075 20.728.867 187,1
6.3 Kratkoročne obveznosti 085 43.492.418 93,2

7 Povp. št. zaposlenih po del. urah 
(celo št.)

188 1.580 99,0

 
8 Dodana vrednost (DV) 126-128-148 46.756.490 90,4

9I) Neto čisti dobiček / izguba 186-187 1.354.416 40,8

Vir podatkov:AJPES; obdelava: CIS GZS; metodologija: SKEP GZS
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KazalnikiB)

Koeficient 
oz.

vrednost v 
EUR

Indeks
09/08

KAZ 1 A) Finančna neodvisnost (kapital/sredstva) 056/001 0,540 96,1
KAZ 2 A) Kratkoročni koeficient(kratkoročna sredstva/krat-

koroč. obveznosti) 
032/085 1,632 119,8

KAZ 3 Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in ob-
veznosti (kratkor. poslovne terjatve/kratkor. posl. 
obveznosti) 

048/093 2,225 106,6

KAZ 4 A) Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. finančne 
naložbe/sredstva)

(019+040)/001 0,173 96,8

KAZ 5 A) Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred./
sredstva)

010/001 0,415 96,4

KAZ 6 A) Delež zalog v sredstvih (zaloge/sredstva) 034/001 0,093 108,4
KAZ 7 E) Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne obve-

znosti/obveznosti do virov sred.)
(075+085)/055 0,430 105,3

KAZ 8 E) Delež neto dolga(neto dolg/obveznosti do virov 
sredstev)

((075+085)-(027+048)- 
019-040-052)/055

-0,037 86,5

KAZ 9 Celotna gospodarnost (prihodki/odhodki) (110+123+124+125+ 
153+178)/127+166+181)

1,000 97,5

KAZ 10 D) Dobičkovnost prodaje(dobiček iz poslovanja/čisti 
prihodki iz prodaje) - PM

151/110 0,022 49,5

KAZ 11 D) Dobičkonosnost kapitala – ROE (neto dobiček/
kapital)

(186-187)/056 0,017 40,2

KAZ 12 D) Dobičkonosnost sredstev – ROA (neto dobiček/
sredstva)

(186-187)/001 0,009 38,7

KAZ 13 Prihodki na zaposlenega v EUR (prihodki/povp. 
št. zap.) 

(110+123+124+125+ 
153+178)/188

88.085 88,8

KAZ 14 E) Stroški dela na zaposlenega v EUR (str. dela/povpr. 
število zaposlenih) 

139/188 22.800 97,7

KAZ 15 Plače na zaposlenega v EUR (stroški plač/povpr. 
število zaposlenih) 

140/188 16.055 97,3

KAZ 16 Čisti dobiček na zaposlenega v EUR (čisti dobiček/ 
povpr. število zaposlenih) 

186/188 2.337 60,2

KAZ 17 E) Čista izguba na zaposlenega v EUR (čista izguba/
povpr. število zaposlenih) 

187/188 1.480 82,0

KAZ 18 F) DV na zaposlenega v EUR (dodana vred./povp. 
število zaposlenih) 

(126-128-148)/188 29.602 91,3

KAZ 19 Dolgoročna sredstva na zap. v EUR (dolgoročna 
sredstva/povp. št. zap.)

002/188 49.330 102,9

KAZ 20 Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. iz prodaje na 
tuj. trgih/prihodki)

(115+118)/110+123+ 
124+125+153+178)

0,323 100,7

KAZ 21 Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih 
(amort. in dobiček zmanjšan za izg./prihodki)

(145+186-187)/ 
(126+153+178)

0,078 99,2

KAZ 22 Delež amortizacije (amortizacija/odhodki) 145/(127+166+181) 0,069 116,9
KAZ 23 E) Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) 139/(127+166+181) 0,259 107,3
KAZ 24 Dejanska davčna stopnja dobička (davek/celotni 

dobiček)
184/182 0,190 104,2

KAZ 25 E) Delež stroškov dela v dodani vrednosti (stroški dela/
dodana vrednost)

139/(126-128-148) 0,770 107,0
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3.2.2 Prihodki in odhodki
V primerjavi s prejšnjim letom so bili prihodki 
manjši za okroglih 12 %, kar je blizu povprečja 
slovenskega gospodarstva. Tak padec je posledica 
gospodarske in finančne krize, izhaja pa tudi iz 
podjetij, ki se ukvarjajo z lesno predelavo, kjer je 
kriza še hujša. V prihodkih prevladujejo poslovni 
prihodki z več kot 98 %. Več kot 70 % poslovnih 
prihodkov je ustvarjenih na domačem trgu. V 
izvozu je velik delež podjetij, ki se ukvarjajo z 
lesno predelavo ali energetiko.

V primerjavi s prejšnjim letom so odhodki manjši 
za slabih 10 %. Zmanjšanje odhodkov je 2 % manjše 
kot zmanjšanje prihodkov. Finančni prihodki so 
se sicer zvišali za 25 %, vendar je njihov delež v 
skupnih prihodkih majhen (manj kot 2 %).

3.2.3 Poslovni izid
Večina pomembnih družb je imela čisti dobiček, 
vendar se je zmanjšal za 40,1 % v primerjavi s prej-
šnjim letom. Tudi v letu 07/08 je nastalo občutno 
zmanjšanje dobička. Čisti neto dobiček je znašal 
komaj 40,8 % vrednosti iz prejšnjega leta. 

3.2.4 Dodana vrednost, produktivnost  
  in stroški dela

Gozdarske družbe so v letu 2009 ustvarile skupno 
46.756.490 evrov dodane vrednosti, kar je nomi-
nalno 9,6 % manj kot leto pred tem. Dodana 
vrednost na zaposlenega (DV/zap.) v Sloveniji je 
znašala v povprečju 34.168 evrov, v gozdarstvu pa 
29.602 evrov. Povprečje panoge je torej kar 15 % 
slabše od državnega povprečja. Sicer pa je DV/
zap. za 8,7 % nižja kot leto poprej. Če vzamemo 
DV/zap. kot merilo produktivnosti dela, je težnja 
zaskrbljujoča, saj se je ta kazalnik še leto poprej 
gibal okrog slovenskega povprečja.

V vseh gospodarskih družbah za leto 2009 
je bila rast plač na zaposlenega nominalno 1,2-

Preglednica 4: Število gozdarskih družb po velikosti zaposlenosti in prihodkih 

Leto Skupaj Velike Srednje Majhne Mikro
2009 Št. družb 77 5 4 5 63
2009 Prihodki (eur) 139.131.969 69.374.676 41.186.210 12.187.017 16.384.066
2009 Zaposleni 1.580 647 468 215 250
2008 Št. družb 70 6 2 6 56
2008 Prihodki (eur) 158.657.546 94.408.495 25.800.196 18.821.014 19.627.841
2008 Zaposleni 1.609 777 298 270 264

odstotna in realno 0,3-odstotna, kar je verjetno 
posledica zmanjšanja števila zaposlenih, zlasti 
tistih z najnižjimi dohodki. V gozdarstvu so se 
plače nominalno zmanjšale za 2,7-odstotka, realno 
pa nekoliko več. Zmanjšanje produktivnosti dela 
je tako za 6 odstotnih toč večje kot zmanjšanje 
plač, kar sovpada s slovenskim povprečjem. V 
gozdarstvu so delodajalci za stroške dela namenili 
v povprečju 22.800 evrov na zaposlenega, kar je 
2,3-odstotno zmanjšanje.

Delež stroškov dela v dodani vrednosti znaša 
kar 77 odstotkov, kar je 7-odstotnih točk več kot 
prejšnje leto in kar 14 odstotkov več kot velja za 
povprečje države.

3.2.5 Kazalniki uspešnosti poslovanja  
  gozdarstva

Koeficient finančne (ne)odvisnosti ali povprečni 
koeficient kapitalske pokritosti sredstev gozdar-
skih družb je bil 0,540. V primerjavi z letom prej 
se je finančna neodvisnost družb poslabšala za 
3,9 odstotka. Podjetja s stabilnim, dobro predvi-
dljivim poslovanjem lahko varneje uporabljajo 
več dolžniških virov kot podjetja, ki poslujejo z 
veliko negotovostjo, hitrimi spremembami pri 
proizvodih ter visokim deležem neopredmetenih 
sredstev, ki povečujejo njihovo poslovno tveganje. 
V letu 2009 koeficient za vse slovenske družbe v 
povprečju znaša 0,351.

V letu 2009 je povprečni kratkoročni koefici-
ent (kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti) 
gozdarske dejavnosti znašal 1,632, kar je manj od 
teoretično »sprejemljive« vrednosti (okoli 2,000). V 
primerjavi z letom prej se je kratkoročni koeficient 
gospodarskih družb izboljšal za 19,8

 odstotka. Koeficient na nivoju celotnega 
gospodarstva Slovenije znaša 1,162.

Lani so gospodarske družbe v gozdarski dejav-
nosti v povprečju dosegle koeficient zadolženosti 
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0,43, kar pomeni, da so 43 odstotkov sredstev 
financirale z dolgovi. Dolžniško financiranje 
sredstev je bilo v povprečju v gozdarstvu manjše 
od povprečja vseh gospodarskih družb v Sloveniji 
(0,617). V primerjavi z letom prej se je koeficient 
zadolženosti gozdarskih družb poslabšal, saj je bil 
ta koeficient za 5,3 odstotka višji. 

Celotna gospodarnost – povprečna vrednost 
koeficienta, ki je nekoliko pod 1,000, v gozdarstvu 
pokaže, da so bili v letu 2009 prihodki malenkostno 
manjši od odhodkov. Ta koeficient se je glede na 
leto 2008 poslabšal za 2,5 odstotka. Na ravni države 
se je ta kazalec poslabšal za 0,6 odstotka.

Dobičkovnost prodaje – PM: V letu 2009 so 
gospodarske družbe v gozdarstvu v povprečju na 
enoto prihodka od prodaje ustvarile 0,022 enote 
dobička, kar je za 50,5 odstotka slabše kot v letu 
2008. V letu 2009 koeficient za vse slovenske 
družbe v povprečju znaša 0,049.

Povprečna dobičkovnost kapitala – ROE – 
gozdarstva v letu 2008 je bila 0,017, kar pomeni, 
da je bilo na enoto kapitala ustvarjenega za 0,017 
enot dobička. V primerjavi z letom prej je to kar 
za 64,8 odstotka manj. Koeficient za vse slovenske 
družbe v letu 2009 v povprečju znaša 0,015.

Povprečna dobičkovnost sredstev – ROA 
– v gozdarstvu v letu 2008 je bila 0,009 in se 
je v primerjavi z letom 2008 poslabšala kar za 
61,3 odstotka. Na enoto kapitala je bilo tako 
ustvarjenega za 0,009 enot dobička. V letu 2009 
koeficient za vse slovenske družbe v povprečju 
znaša 0,005.

4  POSLOVANJE LESNE IN 
POHIŠTVENE INDUSTRIJE

Zaključne račune za leto 2009 j e  oddalo 
856 lesnopredelovalnih družb (SKD C16+31), 
v katerih je bilo zaposlenih 14.589 delavcev 
(16.997 v letu 2008). 

Prihodki so v lesnopredelovalni panogi zna-
šali 969 mio € (1.191 mio € v 2008), odhodki pa 
982 mio € (1.209 mio € v 2008), kar je generiralo 
41,8 mio € čiste izgube in 17,3 mio € čistega 
dobička. Neto negativni rezultat iz poslovanja 
je torej 24,4 mio €, kar je 3,6-krat več kot v letu 
2008 (6,8 mio €). 

Čisti prihodki od prodaje na domačem 
trgu so se v obdelavi in predelavi lesa glede 

na prejšnje leto zmanjšali za 8,7 %, v proizvo-
dnji pohištva pa za 19,9 %. Čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu pa so se v obdelavi in 
predelavi lesa zmanjšali za 16,1 %, v proizvo-
dnji pohištva pa za 23,6 %. V celoti so se čisti 
prihodki iz prodaje lesnopredelovalne panoge 
zmanjšali za 16,3 %.

Generalno vzeto so se poslovni rezultati 
glede na prejšnje leto izredno poslabšali , kar 
je odraz dlje trajajoče svetovne finančne krize, 
ki se je začela v letu 2008. Na splošno je področje 
C-31 Proizvodnja pohištva utrpelo večje zmanj-
šanje dobičkov kot C-16 Obdelava in predelava 
lesa. Gledano absolutno, je proizvodnja pohištva 
prispevala kar 75 % celotne neto izgube. Naj-
večji »skok« povečanja izgube (8,2 mio €) je 
sicer beležilo podpodročje 31.010 - Proizvodnja 
drugega pohištva.

Primarni del (obdelava in predelava lesa) je 
zaključil poslovno leto z neto čisto izgubo v 
višini 6,1 mio €, (prejšnje leto v višini 2,7 mio €). 
Proizvodnja pohištva je imela neto čisto izgubo 
v višini 18,3 mio € (leto prej 4,1 mio €). 

V letu 2009 je največji neto čisti dobiček v 
lesnopredelovalni panogi zabeležilo podpodro-
čje 16.230 - Stavbno mizarstvo in tesarstvo v 
višini 3,5 mio €. Največjo neto čisto izgubo 
pa so beležila podpodročja 31.090 - Proizvo-
dnja drugega pohištva v višini 6,5 mio €in in 
31.020 - Proizvodnja kuhinjskega pohištva v 
višini 5,7 mio €. 

Dodana vrednost se je na področju C16 - 
Obdelava in predelava lesa v letu 2009 glede na 
leto 2008 zmanjšala na indeks 87,4, na področju 
C31 - Proizvodnja pohištva pa na indeks 82,9. 
V lesnopredelovalni panogi kot celoti je dodana 
vrednost na zaposlenega v letu 2009 znašala 19.770 
€ (21.000 € v letu 2008). 

Lesnopredelovalna panoga je v letu 2009 
zmanjšala število zaposlenih za 14,2 oziroma 
v povprečju za 200 zaposlenih na mesec. V C16, 
se je zaposlenost zmanjšala za 14,9 odstotka, 
v C31 pa za 13,5 odstotka. Konec leta 2009 je 
C16+C31 tako imela 14.589 zaposlenih (16.997 
v letu 2008 in 19.009 v letu 2007). 

Beležimo veliko zmanjšanje vrednosti izvoza 
(za 24 %) in uvoza (za 32 %). V letu 2009 
se je izvoz v absolutni vrednosti zmanjšal 
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bolj kot uvoz, kar pomeni, da se je presežek 
panoge v blagovni menjavi glede na prejšnje 
leto zmanjšal in je v obdobju zadnjih 10 let 
prvič manjši od 300 mio €. 

5  ZAKLJUČKI
Leto 2009 je bilo za poslovanje gozdarskih družb, 
pa tudi celotnega gospodarstva, kritično. Tako 
kot prejšnja leta Slovenija ni izkoristila surovin-
ske možnosti, ki jo nudijo slovenski gozdovi. Ta 
problem postaja tako akuten, da bi se morali z 
njim prej ali sej spopasti vsi akterjiki jih zadeva. 
Zlasti državi bi moralo biti jasno, da je tu treba 
nekaj storiti, kar bi vsaj na daljši rok izboljšalo 
razmere. V mislih imamo zlasti ukrepe davčne 
politike in subvencij, katerih delež naj bi se v 
prihodnje celo zmanjšal.

Razmere v lesni industriji so še bolj kritične, 
saj se nadaljuje zmanjšanje zaposlenosti. GZS 

(skupaj z združenjema za gozdarstvo in lesarstvo) 
državo konstantno prepričuje o pomembnosti 
lesne industrije in lesa kot edine strateške suro-
vine v Sloveniji. Slednja je GZS prisluhnila pri 
zelenih naročilih in tudi pri razpisih Ministrstva 
za gospodarstvo. Sedaj so na potezi podjetja, da 
pripravijo ustrezne projekte in razpise. Čeprav 
v kratkem času ne moramo pričakovati bistve-
nega izboljšanja razmer, lahko vsaj upamo na 
obrat. 

6 VIRI IN LITERATURA 
Blagovna menjava lesnopredelovalne panoge v obdobju 

2000-2009, SURS, SKEP GZS.
Kazalniki poslovanja GZS za leto 2009. 
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v 

Republiki Sloveniji v letu 2009, AJPES. 
Business and Consumer Survey, DG ECFIN. 
Poročilo SKZG za leto 2009.
Poročilo ZGS za leto 2009.

V uvodnem delu članka Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre (avtorja Mitja Zorn in 
Matjaž Mikoš), Gozdarski vestnik 68 (7– 8): 361–392, 2010 so  na str. 364 povzeti podatki doktorske naloge 
Mojce Šraj iz leta 2003. Izvirne naloge ne poznamo, možno je dvoje, da so v njej podatki o flori in vegetaciji 
raziskovanega območja tako površni, ali pa je prišlo do napake pri povzemanju. Avtorja omenjata gozdno 
združbo Orno-Quercetum petraeae-pubescentis – to je ime, ki ga ima Zornova (1975) v Opisu gozdnih 
združb (provizorna asociacija Ž. Koširja).Po zdajšnjem vedenju gre za asociacijo Seslerio autumnalis-Ost-
ryetum ali za asociacijo Asparago tenuifolii-Quercetum pubescentis. Med vrstami, ki v tej združbi rastejo, 
pa avtorja naštevata med drugimi gaber (Carpinus orientalis croaticus) –  pravilno kraški gaber (Carpinus 
orientalis) in javor (Sorbus torminolis) – pravilno brek (Sorbus torminalis). 

Čeprav neustrezna latinska imena za vsebino članka niso pomembna,  menimo, da bi  bilo prav, da 
se tudi strokovnjaki drugih področij (geografi, gradbeniki) kadar obravnavajo gozdni prostor, nekoliko 
poučijo o gozdarski (tudi fitocenološki in dendrološki) terminologiji, posebej če objavljajo v gozdarskih 
revijah (podobno kot moramo gozdarji pridobiti ustrezna znanja iz drugih področij).   

Uredništvo

Popravek
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Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je 
na 83. plenarni seji 20. decembra 2006 leto 2011 
razglasila za »Mednarodno leto gozdov 2011«. Pri 
tem je izhajala iz:
– mednarodne konvencije o biotski raznovrstnosti, 

Okvirnega mednarodnega sporazuma Združenih 
narodov o podnebnih spremembah in drugih 
zadevnih sporazumov, ki se ukvarjajo z vprašanji, 
povezanimi s kompleksnostjo gozdov,

– spoznanja, da lahko gozdovi in trajnostno gospo-
darjenje z njim občutno prispevajo k trajnostnemu 
razvoju, boju proti revščini in k doseganju med-
narodno sprejetih razvojnih ciljev, vključno s cilji 
z začetka tega tisočletja, kakor tudi 

– nujnosti trajnostnega gospodarjenja z vsemi 
vrstami gozdov, vključno z občutljivimi gozdnimi 
ekosistemi.

Aktivnosti na mednarodni in na nacionalni ravni
Uradni začetek leta gozdov bo na sedežu ZN 

med devetim zasedanjem UNFF od 24. januar – 4. 
februar 2011.

V Sloveniji so vlogo nosilcev nacionalne kam-
panje prevzeli:

Komunikacijska strategija za skupno kampanjo Gozdovi za 
ljudi ob Mednarodnem letu gozdov 2011 v Sloveniji

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 

– Ministrstvo za okolje in prostor (biotska razno-
vrstnost in Natura 2000) 

– Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
– Zveza gozdarskih društev Slovenije (ZGDS)
– Združenje za gozdarstvo Slovenije pri Gospodarski 

zbornici Slovenije (ZG – GZS)
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

(KGZS) 
– Združenje za lesarstvo pri GZS
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG-RS)
– Gozdarski inštitut Slovenije
– Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
– Kampanjo bo, (enako velja za druge države), kot 

resorno ministrstvo koordiniralo MKGP. 

Izhodišča in SWOT analiza stanja 
Za potrebe priprave komunikacijske strategije 

smo pripravili podrobno analizo stanja na področju 
gozdov, gozdarstva in širšega družbenega okvirja. 
Ugotovitve smo strnili v SWOT analizi:

Gozdarstvo v času in prostoru

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI

–  Slovenija ima ohranjene gozdove
–  Z gozdovi v Sloveniji že tradicionalno gospodarimo 

trajnostno, večnamensko in sonaravno – pozitivna 
zgodba

–  Javnost ima pozitiven odnos do gozdov in lesa 
–  Imamo javno gozdarsko službo, ki pokriva celotno 

državo
–  Gozdovi javno dostopni in blizu urbanih sredin
–  Gozdovi vse bolj privlačijo tudi politično pozor-

nost

–  Veliko število lastnikov in razdrobljena posest
–  Poslovno neorganizirani lastniki gozdov
–  Nimamo izdelanega vrednotenja okoljskih in 

socialnih funkcij gozda
–  Večinoma neurejen status (pri)mestnih gozdov in 

premajhno upoštevanje »gozdnega bontona«  
–  Gozdarski sektor ni homogen
–  Javnost slabo razume gozdarske teme
–  Gozdarske teme so kompleksne 

PRILOžNOSTI NEVARNOSTI

–  Večja popularizacija in zavedanje o pomenu gozdov 
in gozdarstva

–  Razvoj sodelovanja med deležniki na področju 
gozdarstva

–  Učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi
–  Narašča zanimanje za podnebne spremembe in z 

njimi povezane vloge gozdov
–  Ljudje so čustveno navezani na gozdove
–  Kombiniran in usmerjen pristop bi lahko bil bolj 

učinkovit kot individualna prizadevanja posame-
znih deležnikov v gozdarstvu

–  Druge »vroče« teme jemljejo pozornost
–  Ljudje imajo radi gozdove in les, nimajo pa pozi-

tivnega odnosa od sečnje lesa
–  Drugi sektorji se borijo za trge, sredstva in pozornost 

medijev in javnosti
–  Finančna kriza predstavlja dodatno oviro za nove 

pobude
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Cilji nacionalne gozdne kampanje
Na podlagi zgoraj orisanih izhodišč in opredelitve 

problemov smo za nacionalno gozdno kampanjo 
opredelili naslednje štiri strateške cilje:

1. Kampanja povečuje pozornost družbe do teme 
gozd in njegovega trajnostnega gospodarjenja

Gozdovi, gozdarstvo in surovina les se v večji 
meri upoštevajo kot relevantne teme v družbenem, 
političnem in medijskem javnem govoru.

2. Kampanja povečuje spoštovanje/vrednotenje 
gozda, njegovega trajnostnega gospodarjenja in 
lesa kot surovine

Kampanja državljankam in državljanom nudi:
a)  Povod in spodbudo za pozitivno doživljanje 

gozda.
b)  Informacije o:

– Pomenu gozdov ter njihove proizvodne, 
okoljske in socialne večnamenskosti.

– Trajnostnem gospodarjenju in njegovih pro-
izvodih s poudarkom na lesu.

– Zakonskih okvirnih pogojih in zahtevah do 
slovenskega gozdarstva v primerjavi s tujino.

– Pestrosti zahtev in pričakovanj družbe do 
gozdov, lastnikov gozdov in gozdarstva ter o 
nujnosti usklajevanja interesov. 

–  Slovenski udeležbi v mednarodni gozdni 
politiki.

c)  Platformo za družbeni, politični in medijski 
dialog o temah navedenih pod točko b).
3. Kampanja motivira in povezuje vladne, 

poslovne in druge organizacije povezane z 
gozdom:

Nosilci kampanje to uporabijo kot povod za pre-
veritev lastnega položaja in dejavnosti ter za nadaljnji 
razvoj. Kampanja nudi organizacijam, povezanim 
z gozdom, okvir za skupne koordinirane aktivnosti 
in konstruktivno delovanje. 

4. Zmanjšati razliko med dejanskim in možnim 
izkoristkom gozdnih potencialov

Potenciali slovenskih gozdov na področju proi-
zvodnih, okoljskih in socialnih vlog gozda še niso   
optimalno izkoriščeni. Gozdarska stroka mora skupaj 
z lastniki gozdov, drugimi strokami, javnostjo in 
politiko ustvariti pogoje za zmanjševanje razlike 
med dejanskim in možnim izkoristkom gozdnih 
potencialov.

Ciljne skupine
Gozdna kampanja naj doseže kar najširši učinek, 
pri čemer naj bo sprejeta pri relevantnih družbenih 
skupinah, tako med odraslimi kot med otroci in 
mladino, kakor tudi pri pomembnih oblikovalcih 
javnega mnenja. Kampanja je zato dosledno ori-
entirana na posamezne ciljne skupine (strokovne 
javnosti, lastniki gozdov, širša javnost, otroci, lastniki 
gozdov, itn.). 

Ključna sporočila kampanje
Kampanja naj posreduje naslednja ključna spo-

ročila:
1.  Gozdovi so pomembni tudi zate!
2.  Proizvodi in vloge gozdov nam vsem zagotavljajo 

kakovost življenja in varno prihodnost!
3.  Trajnostno, večnamensko in sonaravno gospo-

darjenje z gozdom dela z roko v roki z naravo!
4.  Za gozdove smo odgovorni lastniki gozdov, 

gozdarstvo, država in družba!
5.  Tudi ti lahko kaj storiš za gozd! 

 Več o programu prireditev in o Mednarodnem 
letu gozdov 2011 nasploh, bo objavljeno na posebni 
spletni strani www. letogozdov.si, ki bo začela 
delovati predvidoma v decembru 2010. Stran bomo 
sproti osveževali tako, da bo uporaben in ažuren vir 
informacij na temo gozdov in gozdarstva. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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100 let Bohinjske gozdne uprave
Lojze BUDKOVIČ*

Avstrijsko zemljedelsko 
ministrstvo je 19. 6. 1895 
na podlagi najvišjega 
dovoljenja od Kranj-
ske industrijske družbe 
odkupilo gozdove in 
večino pritiklin. Kupnina 
za 26.537 ha gozdov je 
znašala 2,800.000 kron. 
Kupljeno premoženje je 
bilo dano v upravljanje 
Kranjskemu verskemu 
zakladu. Zanimivo je, da v 
takratnih avstrijskih zako-
nih ni bil določno izražen 
pravni značaj verskega 
zaklada. Država je upra-
vljala premoženje in ni 
bilo cerkvena last, temveč 
popolnoma samostojno 
premoženje s posebnim 
namenom in značajem. 
Bilo je samostojna pravna 
oseba z ločenim proraču-
nom in knjigovodstvom 
od državnih posestev ( 
Zirnfeld, 1923).

Uradni prevzem posesti 
je bil opravljen 1. 7. 1895. 
Gozdovi so bili dodeljeni 
dvema gozdnogospodar-
skima okrajema, sedeža 
okrajev pa sta bila v Rado-
vljici in na Bledu. Večina 
bohinjskih gozdov je prešla 
pod upravljanje radovlji-
škega okraja (uprave). Z 
odločbo cesarsko-kralje-
vega veličanstva z dne 1. 12. 1895 je bila potrjena 
prva kadrovska zasedba:

1 gozdarski asistent,
1 gozdar za Jelovico,
1 gozdar za Notranji Bohinj,
1 gozdar za žago v Soteski,
3 gozdni čuvaji za Jelovico,
3 gozdni čuvaji za Notranji Bohinj.
Na podlagi omenjene cesarske odločbe je pred-

stojnik direkcije v Gorici 8. 1. 1896 postavil na 
mesto gozdarskega asistenta Karla Honiga. Takoj po 
imenovanju so nastale težave, saj Honig v Radovljici 
ni mogel dobiti primernega stanovanja. Iz Trbiža 

*Lojze Budkovič, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove, 
KE Pokljuka, Triglavska 47, 4260 Bled.

Zoisov grad z mogočno lipo

Gozdarstvo v času in prostoru

Žaga v Soteski med vojnama.

so v Radovljico prestavili cesarsko-kraljevega 
gozdarskega vajenca Edwarda Weinkammerja. 21. 
8. 1896 so bili z novo odločbo imenovani Jernej 
Goričnik za cesarsko-kraljevega gozdarja I. mez-
dnega razreda za Notranji Bohinj, Tomaž Mostečnik 
za cesarsko-kraljevega gozdarja III. mezdnega 
razreda za Jelovico in Mokri log, Franc Ažman za 
cesarsko-kraljevega gozdarja III. mezdnega razreda 
kot vodja žage v Soteski. V Notranjem Bohinju so 
bili nameščeni gozdni čuvaji Franc Žvan, Tomaž 
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Polak in Anton Strgar, za Jelovico in Mokri log 
pa Janez Ravnik, Blaž Ažman in Alojz Sigel. Prva 
leta gozdna uprava ni doživljala večjih kadrovskih 
sprememb.

Sedež gozdne uprave je bil v radovljiškem gradu. 
Lastnik gradu je bil grof Turn-Valsassina. Poleg 
poslovnih prostorov je bilo v gradu tudi upraviteljevo 
stanovanje. Prostore so najemali za deset let. Letni 
stroški najema so znašali 900 kron.

1. 1. 1899 je Weinkammerja zamenjal cesarsko-kra-
ljevi gozdarski asistent Emil Figala. V prvih treh letih 
so bili zakladni gozdovi urejeni na novo. Od leta 1899 
so začeli voditi natančno gozdno kroniko za upravo, ki 
je skrbela za 13.825 ha gozdov. Leta 1899 so posekali 
skupaj 12.165 m3 lesa. Od posekane količine je bilo 
9.495 m3 hlodov in celuloznega lesa, 480 m3 lubja in 
2.240 m3 lesa za kurjavo. Za potrebe spravila lesa so 
delovale tri Pantzove žičnice – Blatni graben, Podkorita 
in Komarča. Razrez lesa je potekal na žagi v Stari Fužini 
in Soteski. Večja žaga v Soteski je imela dva navadna 
in en vezan polnojarmenik, dve krožni žagi, skobelnik 
za okrogle palice in stroj za luknje. Tehnični les, ki sta 
ga žičnici Blatni graben in Podkorita spravili v dolino, 
so po Savi plavili do 49 m dolgih plavajočih grabelj pri 

bistveno zmanjšali prevozne stroške, saj so rezan les 
in drugo furmani vozili na železniško postajo v Lesce. 
Leta 1901 je projekt Bohinjske železnice potrdil cesar 
in takoj so začeli z gradnjo. Po končani gradnji je 
18.7.1906 stekel redni promet po progi, gozdarji pa 
so začeli resno razmišljati o selitvi uprave na Bistrico. 
Vzrok je bil povečanje gozdarske dejavnosti v Bohinju, 
Radovljica pa je bila odmaknjena od takega dogajanja. 
Leta 1908 so naredili prve korake k uresničitvi ideje. 
Naslednje leto so začeli preurejati grajsko poslopje 
na Bistrici. Dela so se zavlekla še v leto 1910. Čeprav 
poslopje še ni bilo dokončno urejeno in opremljeno, 
so v začetku decembra 1910 radovljiško upravo 
preselili v Bohinj. Preselitev gozdne uprave v Bohinj 
je prinesla nov gospodarski zagon naši dolini. Po 
zaslugi natančnega kronista je zabeležen končni 
obračun opravljenih del za preselitev: znašal je 14 
152 kron. Prvi upravitelj bohinjske gozdne uprave 
je postal Hugo Hanusch.

Viri:
Kronika gozdne uprave Bohinj.
Šivic, Anton: Kratek opis gozdnega gospodarstva v 

Sloveniji, Ljubljana, 1923.

Zaloge lesa na železniški postaji Bohinjska Bistrica 
med vojnama.

Prevoz lesa s konjsko vprego.

Gozdarstvo v času in prostoru
žagi v Soteski. Grablje so ga lovile in preusmerile proti 
industrijskemu tiru. Glavna dejavnost uprave je bilo 
načrtno izkoriščanje gozdov. Medtem ko je Kranjska 
industrijska družba pridobivala les v glavnem za proi-
zvodnjo oglja, je zaklad povečeval izdelavo tehničnega 
lesa. V pristojnosti gozdne uprave sta bila lov in ribolov. 
V lasti zaklada je bil hotel Sv. Janez ob Bohinjskem 
jezeru. Navadno so ga dajali v zakup najemnikom za 
daljša obdobja. Že prvo leto kronika poroča o številnih 
pašnih prekrških in motenju posesti.

21. 7. 1900 je potekala revizija trase nove železniške 
povezave med Jesenicami in Gorico. Takratnemu 
upravitelju Pirkerju je uspelo v projekt uvrstiti žele-
zniško postajo v Soteski. Po dograditvi železnice bi 
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29. svetovno prvenstvo 
gozdarjev
SLOVENCI PONOVNO ODLIČNI DESETI
24.–26. september, Zagreb, Hrvaška

Slovenska ekipa gozdarjev, ki je bila izbrana na 7. 
Državnem tekmovanju gozdnih delavcev na Bledu 
11. in 12. septembra 2009 v sestavi: 

Robert ČUK iz Podkraja, delavec GOZD Lju-
bljana,

Domine KRESE iz Podturna, delavec GG Novo 
mesto,

Boštjan  PAVŠIČ iz Avč, delavec SGG Tolmin, in 
mladinec Andrej OBLAK iz Dolenjih Novakov, dijak 
SGLŠ iz Postojne, in vodstvo: vodja ekipe, Zvone 
ŠOLAR, GG Bled, tehnično vodstvo, Adolf TREBEC,  
Zavod za gozdove Slovenije, Boris SAMEC, SGLŠ 
Postojna, Dušan GRADIŠAR, GOZD Ljubljana, se 
je udeležila 29. Svetovnega tekmovanja gozdarjev v 
Zagrebu od 24. do 26. septembra letos.

Priprave in udeležbo ekipe na tekmovanju je 
omogočilo GIZ za gozdarstvo Slovenije. Ekipa 
se je pripravljala in trenirala na lesnem skladišču 
GOZD Ljubljana pod vodstvom avtorja prispevka 
in Borisa Samca.

Tekmovanje, ki so ga Hrvati pripravili v špor-
tnem parku Jarun pri Zagrebu, je potekalo v petih 
preizkušnjah, ki so štele za skupno posamično in 
ekipno uvrstitev, in sicer:
–  podiranje debla drevesa na 15 m oddaljeni cilj 

(čim natančneje zadeti cilj – količek),
–  menjava verige in obračanje letve motorne 

žage,
–  kombinirano prežagovanje dveh hlodov, ki ležita 

na podporah pod različnimi koti,
–  precizno prežagovanje hlodov na podlagi (pri 

tem pa ne zarezati v podlago),
–  kleščenju oz. obvejevanju drevesa 

ter ekipni preizkušnji (nastopili so vsi štirje tek-
movalci, in sicer štafetno v odrezovanju kolutkov na 
ležečem in na vertikalno vpetem drogu ter tekom 
med drogovi).

Namen tekmovanj je skozi ''igro'' povečati varnost 
pri delu v gozdu. Tekmovalci smejo nastopiti le ob 
uporabi popolne osebne varovalne opreme (čelada z 
glušniki, varovalne hlače, varovalna sekaška obutev, 
rokavice). Za izvedbo preizkušenj lahko uporabljajo le 
tehnično brezhibne motorne žage in  drugo delovno 
opremo. Preizkušnje lahko  opravijo le s pravilnimi 
tehnikami dela, kar pa nedvomno ni zadnja ekipna 

preizkušnja – tek z vključeno motorno žago,  vendar 
z obvezno zaustavljeno verigo!

REZULTATI  TEKMOVANJA
Med 31 ekipami iz 30 držav sveta (gostitelj vedno 
nastopa z dvema ekipama) smo Slovenci ponovno 
osvojili odlično ekipno deseto mesto.

Zmagala je ekipa Avstrije s 4.749 točkami, 
druga je bila Italija s 4.748 točkami in tretja ekipa 
Estonije s 4.659 točkami. Sledili smo: Francija, 
Latvija, Norveška, Belorusija, Švica, Nizozemska 
in Slovenija s 4570 točkami. Za nami so se uvr-
stili: Liechtenstein, Madžarska, Rusija, Nemčija, 
Finska, Hrvaška 1, Švedska, Hrvaška 2, Združeno 
kraljestvo – Velika Britanija, Litva, Češka, Srbija, 
Belgija, Slovaška, Poljska, Luksemburg, Japonska, 
Ukrajina, Danska, Španija in Ekvador.

Med 93 posamezniki je zmagal Estonec Andres 
Olesk s 1.640 točkami, drugi je bil Francoz Jean 
Michel Petitqueux s 1.614 točkami in tretji Avstrijec 
Benjamin Greber s 1.611 točkami.

Naši tekmovalci so se uvrstili takole:
–  Robert ČUK s 1.548 točkami na 22. mesto,
–  Boštjan PAVŠIČ s 1.514 točkami na 41. mesto,
–  Domine KRESE s 1.508 točkami na 43. mesto.

V mladinski konkurenci (ta je bila letos petič ) je 
med devetindvajsetimi nastopajočimi prvo mesto 
že drugikrat osvojil Norvežan Ole Harald L. Kve-
seth, naš tekmovalec Andrej OBLAK pa je zasedel 
osemnajsto mesto.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Podrobnejše rezultate si lahko ogledate na spletni 
strani tekmovanj:  www.ialc.ch.

ZA KONEC
Uvrstitve slovenske ekipe pa  tudi posamične uvr-
stitve naših tekmovalcev so kljub ekipnemu ''samo'' 
desetemu mestu in kljub ''samo'' 22., 41. in 43. mestu 
v posamični uvrstitvi odlične. Res smo bili vsi 
razočarani, tekmovalci in spremljevalci, ker vemo, 
da so naši tekmovalci sposobni doseči mnogo več, 
kar pričajo tudi uvrstitve na drugih mednarodnih 
tekmovanjih, vendar v vse hujši konkurenci obdržati 
ekipno 10. mesto tudi ni lahko.

Verjetno nam je boginja sreče Fortuna tokrat 
namenila le toliko samo zato, da ne bi prehitro 
zajadrali v oblake slave. 

Naslednje svetovno tekmovanje bo čez dve 
leti v Belorusiji. Do takrat  je res še daleč, vendar 
tekmovalci ne bodo imeli počitnic, saj se bodo  
prihodnje leto pomerili na nekaj regijskih tekmo-
vanjih (Notranjsko, Ravniško, Dolenjsko in morda 
še katero) in v jeseni še na 8. Državnem tekmovanju 
v Slovenj Gradcu.

Hvala vsem, ki ste nas vzpodbujali, predvsem 
pa še enkrat Gospodarskemu interesnemu zdru-
ženju za gozdarstvo Slovenije, da ste nas podprli in 
tako omogočili nastop na svetovnem tekmovanju 
gozdarjev. Tekmovalci in vodstvo ekipe vam zago-
tavljamo, da nam lahko zaupate tudi vnaprej, kajti 
tudi  medalje še sledijo.

Adolf TREBEC

Gozdarstvo v času in prostoru

V spomin
Jurij Hočevar
(1915-2010)
Jurij Hočevar, gozdarski inženir z Bleda, je bil rojen 
leta 1915. Po osnovni šoli na Bledu in realni gimna-
ziji v Ljubljani je diplomiral leta 1939 na Gozdarski 
fakulteti v Beogradu. Kot mlad gozdarski inženir 
je nastopil prvo službo pri Kranjskem verskem 
skladu – Gozdni upravi Bled. Med 2. svetovno 
vojno je službovanje nadaljeval na Gozdni upravi 
Puterhof, v današnjem Jelendolu. Do odhoda med 
partizane v Bohinjsko-jeseniški odred je bil upravitelj 
Gozdne uprave Bohinj. Takoj po vojni je bil dode-
ljen ministrstvu za gozdarstvo kot najprimernejši 
strokovnjak za izdelavo Razvojnega plana gozdarske 
strategije na območju Slovenije. Vsa industrija je 
bila namreč uničena, le gozdne površine so bile 
kolikor toliko ohranjene. Strokovno vodenje pri 
obnovi gospodarjenja z gozdovi je bilo zaupano 
Juriju Hočevarju. Kmalu so bili rezultati opazni, 
saj je Jugoslavija kot prvi izvozni artikel plasirala 
les prav po njegovi zaslugi, sprva kot surovino, nato 
pa v razžaganem stanju.
Po vrnitvi leta 1950 na Bled je pri Gozdnem gospo-
darstvu Bled nadaljeval z uvajanjem sodobne teh-
nologije spravila in predelave lesa. Med drugim 
je pospeševal uporabo gozdarskih žičnic, uvajal 
uporabo motornih žag, s predavanji širil potrebo 
po tehnološkem znanju gozdarjev in spodbujal 
praktične izkušnje z uvedbo tekmovanj gozdnih 

delavcev. S Strokovnimi prispevki je bil dolga leta 
zastopan v gozdarski reviji Les. Uvedel je predelavo 
odpadnega lesa v lesno moko.
Leta 1965 je prevzel razvojno področje v tovarni 
smuči in športnega orodja Elan Begunje kot vodja 
Inštituta. V tem času je poleg snežnega programa 
pospeševal proizvodnjo športnega orodja in plovil, saj 
je menil, da le z zimskim programom proizvodnja ne 
bo zadoščala dolgoročnemu preživetju tovarne. Pod 
njegovim vodstvom so celovito in vrhunsko razvili 
telovadno orodje za Svetovno prvenstvo v gimnastiki 
Ljubljana 1970.
Ker je vedno iskal nove strokovne izzive, je leta 
1971 prevzel vodenje LIP Bled. Bolj kot s stroko 
pa se je moral ukvarjati z reorganizacijo podjetja 
po tedanjem samoupravnem trendu poznanem po 
TOZD-ih in SOZD-ih.
NI nenavadno, da je znova želel služiti svoji ljubezni 
– gozdarstvu. Zato se je vrnil k svoji stroki. Na GLG 
Bled je prevzel SOZD in mu ostal zvest do svoje 
upokojitve leta 1983.
Potrditev svojega bogatega strokovnega dela v gozdar-
stvu je doživel leta 1979, ko je OZN v Ženevi, Komite 
za področje gozdarstva ocenilo Gozdno gospodarstvo 
Bled pred Finsko in Švedsko kot primer vzornega 
načina gospodarjenja z gozdovi.
Tako smo z Jurijem Hočevarjem izgubili uglednega 
strokovnjaka in moralno pokončnega človeka.

Dr. Marko VRHUNEC
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V veliki sejni sobi na 
Gozdarskem inšti-
tutu Slovenije se je 20. 
oktobra 2010 zbralo 
štirideset udeležencev, 
kjer je Zveza gozdar-
skih društev Slovenije 
– Gozdarska založba 
pripravila predstavitev 
knjige avtorja dr. Živka 
Koširja: Lastnosti goz-
dnih združb kot osnova 
za gospodarjenje po 
meri narave. 

Avtor je na kratko 
predstavil knjigo, potem 
pa je sledila razprava 

Predstavitev knjige dr. živka Koširja: Lastnosti gozdnih 
združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave

Knjižne novosti

o predstavljenem delu, 
pa tudi o dilemah, ki 
jih prinaša, kar kaže, da 
bo delo imelo odmev 
v strokovni javnosti. 
Upamo tudi, da bo delo  
prispevalo k izboljšanju 
gospodarjenja in odnosa 
do našega največjega 
naravnega bogastva, 
gozda, tako da bomo 
z njim ravnali po meri 
narave.

Franc PERKO

Avtor knjige dr. Živko Košir 

Udeleženci na predstavitvi
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STALIŠČA IN ODMEVI
260 Tomaž POLAJNAR Gozd in podnebne spremembe
263 Janez ČERNAČ, Jože FALKNER, Franc GAŠPERŠIČ, Marko Kmecl, Stane PETERLIN
 Država Slovenija, kaj čakaš!

INFORMACIJA PROIZVAJALCA
199 Tomaž CERGOLJ LIV hidravlika in kolesa D.O.O
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398 Dragan MATIJAŠIć
 Urejanje gozdov – upravljanje gozdnih ekosistemov prof. dr. Andreja Bončine
456 Franc PERKO  
 Dr. Živko Košir: Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave
516 Franc PERKO  Predstavitev knjige dr. Živka Koširja: lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje  
 po meri narave

AKTUALNO
340 Barbara PIŠKUR
 Kaj se dogaja z jesenom pri nas? – Četrto nadaljevanje

IN MEMORIAM
399 Franc PERKO Akademik dr. Alojz Šercelj, 1921–2010
517 Marko VRHUNEC Jurij Hočevar
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