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Uvodnik
Tudi intenzivno gospodarjenje z gozdom vsebuje
varstvo narave
Z državnim strateškim aktom za področje gozdov, ki ga je leta 2007 sprejel Državni
zbor, je podana usmeritev za intenzivnejše vključevanje gospodarskega pomena
gozda in lesa v ekonomiko naše družbe. Zato je treba intenzivirati gospodarjenje z
gozdom in predelavo lesa. V gozdovih to v prvi vrsti pomeni, da je treba doseči
raven, ki jo omogočajo sprejeti gozdnogospodarski načrti.
Vse stroke, ki imajo možnost vplivati na gospodarjenje z gozdom, morajo prispevati k dokončni uveljavitvi učinkovitega, vendar čim preprostejšega sistema, ki
terja in omogoča celovit pogled na gozd, gospodarjenje z njim in njegovo varstvo,
pri čemer je treba gozd obravnavati kot ekosistem in so pri tem enako pomembne
vse njegove sestavine. In v tako obravnavanem gozdu je treba zagotavljati trajnost
in sonaravnost ter večnamenskost. Tako obravnavan gozd je tudi narava.
Za doseganje take obravnave gozda v popolnosti manjka predvsem vedenje o
odvisnostih znotraj gozdnega ekosistema. Zato mora gozdarska stroka v sodelovanju z drugimi strokami vgrajevati nove vsebine v spremljanje in usmerjanje
razvoja gozda.
Tako bo v obravnavi našega največjega dela narave doseženo tvorno interdisciplinarno sodelovanje in preseženo vrtičkarstvo, ki včasih še megli pogled
na skupni interes, kar varstvo narave vsekakor je.
Sestavni del sodelovanja mora še bolj postati tudi lastnik, od katerega je v največji meri odvisno uresničevanje razvoja gozda v skladu z načrtovanim. Mirno
lahko rečemo, da so lastniku razumljivi in tudi sprejemljivi temelji gospodarjenja
z gozdovi: trajnost, sonaravnost in tudi večnamenskost. Zlasti večnamenskost, ki
se lahko negativno izkaže v ekonomskem učinku gospodarjenja, pa mu bo gotovo
postala nerazumljiva, če bi vse njene posledice moral prenašati sam. Lastnikovo
nezadovoljstvo, zgrajeno na taki podlagi, bi bilo gotovo škodljivo za ohranjanje
in razvoj gozda, ki je pri nas največji del narave.
Iz izrazov občasnega negativnega razpoloženja javnosti do gospodarjenja z
gozdom je bilo vedno in povsod mogoče razbrati, da izhajajo predvsem iz skrbi za
gozd kot del narave. Tako razpoloženje je bilo opaziti do usmeritev za doseganje
morebitnega poseka, za uporabo sodobne tehnologije pri tem in tudi do usmeritev
za odpiranje gozdov s cestami in vlakami. To na eni strani terja še bolj korektno
strokovno delo na področju gospodarjenja z gozdom in usmerjanja njegovega
razvoja, na drugi strani pa še bolj zavzeto delo z javnostjo.
Če upoštevamo, da je raba gozda sestavni del gospodarjenja, ki je dovoljeno
tudi nelastnikom, je nujno treba upoštevati, da se le-ta v zadnjem času skokovito
intenzivira. Vse tako kaže, da se bodo pritiski na gozd skozi rabo še stopnjevali.
Da pa ne bodo delovali negativno na njegov obstoj in razvoj, jih je treba čim prej
vključiti v spremljanje stanja gozda in tudi v usmerjanje njegovega razvoja. Tako
bodo lahko še pravočasno preprečene negativne posledice, ki bi jih lahko imela
neusmerjana raba gozdnih dobrin na gozd kot naravo.
Mednarodno leto gozdov je priložnost, da preverimo naš odnos do gozda in
ugotovimo, ali je njegova celovita obravnava resnično tako celovita, da bo lahko
trajno predstavljal gospodarski potencial in največji del ohranjene narave.
Jože Falkner
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Izvleček:
Pirnat, J., Diaci, J.: Podpora razvoju sonaravnega gozdarstva in ohranjanju narave v visokošolskem izobraževanju.
Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 17. Prevod Breda Misja, jezikovni
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Družbeni problemi, potrebe in zahteve do gozdov so se skozi zgodovino spreminjali, sledile so jim prilagoditve
gospodarjenja z gozdovi. Spremembe družbenega okolja so se dogajale v sorazmerno kratkem času v primerjavi z
dolgoživostjo gozda, zato je v gozdarstvu pomembna določena mera konzervativnosti. S sonaravnim gospodarjenjem,
kjer naravne procese le usmerjamo, še dodatno zmanjšamo možnosti napak zaradi prehitrih odločitev. Sonaravno
gospodarjenje pridobiva na pomenu zaradi blažilnega vpliva na okoljske spremembe. O ekonomski učinkovitosti in
ekoloških sprejemljivostih takšnega načina gospodarjenja pričajo številni zgledi doma in v tujini. Slovenija bo z nadaljnjim
razvojem sonaravnega gospodarjenja dobro pripravljena na izzive prihodnosti, ki obeta stopnjevanje izkoriščanja
obnovljivih naravnih virov. To v največji meri omogoča sonaravno gospodarjenje brez ogrožanja ekosistemskih
storitev. Na Oddelku za gozdarstvo se zavedamo potrebe po nadaljnjem razvoju vseh vidikov gozdarstva, vključno z
ohranjanjem narave. Razvojna naravnanost se odraža v prilagajanju visokošolskega izobraževanja. Bolonjska reforma
poleg novih vsebin in organizacije prinaša tekoče preverjanje in posledično prilagajanje izobraževalnih programov.
Ključne besede: sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ohranjanje narave, visokošolsko izobraževanje, bolonjska
reforma, prenovljeni študijski programi
Abstract:
Pirnat, J., Diaci, J.: Support for the Development of the Close-to-Nature Forestry and Nature Conservation in Higher
Education. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit.
quot. 17. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Social problems, needs and requirements regarding forests have been changing through the history. They have
been followed by forest management adjustments. The changes of the social environment have been taking place
in a relatively short period compared to the longevity of the forest; therefore a certain measure of conservatism
in forestry plays an important role. We additionally reduce the risk of errors due to premature decisions with the
close-to-nature management, where we merely direct natural processes. The close-to-nature management gains in
importance due to the mitigating influence on the environmental changes. Numerous examples at home and abroad
testify on economic efficiency and ecological acceptability of this management type. Further development of the
close-to-nature management will prepare Slovenia for the challenges of the future which suggests increased use of
renewable natural resources. The close-to-nature management enables it to the greatest extent without endangering
ecosystem services. In the Department of Forestry we are aware of the need for further development of all aspects of
forestry, including nature conservation. The developmental orientation is reflected in the adjustment of the higher
education. In addition to the new contents and organization, the Bologna Reform also brings current testing and,
consequently, adjusting of the educational programs.
Key words: close-to-nature forest management, nature conservation, higher education, Bologna reform, renewed
study programs
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Uvod

Zavest, da so gozdovi pomemben del zavarovane
narave in bodo to vedno ostali, ni nova in se ujema
z zavedanjem pomena ohranjene narave same, kar
izvira iz 19. stoletja (preglednica 1). V Združenih
državah Amerike štejejo za začetnika sodobnega okoljevarstva Henrya Davida Thoreauja in Johna Muira (Schama,
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1995), ne pozabimo pa tudi na Evropo. Evropske države
so se kmalu zavedale okoljske vloge gozdov, ki ni
vezana na državne ali regionalne meje. Posledica
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je bilo večanje zavesti, da je treba gozdove proučevati tudi na mednarodni ravni. Tako je bila že leta
1890 ustanovljena Mednarodna zveza gozdarskih
raziskovalnih organizacij (IUFRO, International
Union of Forestry Research Organisation), naša
krovna raziskovalna organizacija.
Preglednica 1: Zgodovinski razvoj zavarovanja gozdov
(Bončina, 2006)

1852 – Zakon uvede varovalne gozdove
1892 – Hufnagel zaščiti prve pragozdove
1920 – Izide Spomenica – izhodišča za zaščito naravne
     dediščine
1944 – Inventura zaščite naravne dediščine
1962 – Prvi povojni inventar naravne dediščine
1970 – Mreža gozdnih rezervatov
1993 – Zakon v varstvu okolja
1999 – Zakon o ohranjanju narave
2004 – Natura 2000

2

Povezanost gospodarjenja
z gozdovi in ohranjanja
narave

Seveda posamični dogodki še ne pomenijo temeljnega preobrata v usmeritvi stroke k sonaravnosti;
za takšen miselni preskok so bile potrebne nesreče
in hude ekonomske, socialne in družbene preizkušnje, ki si jih je človeštvo»naložilo« v drugi
polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. (Johann,
1990). Gozdarstvo kot naravoslovna in družboslovna disciplina ni moglo ostati neprizadeto v
razburkanih valovih tistega časa in se je različno
odzivalo (preglednica 2). V Avstro-Ogrski so v
drugi polovici 19. stoletja industrializacija in močne
sečnje zaradi dolge gospodarske krize pripeljale do
zahtev po opuščanju golosečnega gospodarjenja ter
zahtev po naravni obnovi gozdov in ohranjanju
naravnih gozdnih sestojev. Takrat so lepoto gozda
povezovali z naravnostjo in zato zavračali enolično
gospodarjenje z nasadi. Po načelih estetike gozda
so se v klasično gozdarstvo znova vračala naravna
izhodišča. Med nosilci drugačnega odnosa do
gozda so imeli vodilno vlogo gozdarji (Diaci,
2006). Predlagali in delno uresničili so tri skupine
ukrepov: nego estetske vloge gozdov, zavarovanje
in ohranjanje naravnih spomenikov ter izločanje
naravnih in gozdnih rezervatov. Prva zavarovanja
gozdov v Avstro-Ogrski segajo v prvo polovico 19.
stoletja, ko so zavarovali pragozdova Ziesbuch na
Poljskem (1827) in Žofínský na Češkem (1838).
4

Starejše odzive merimo bolj ali manj z odzivi v
obliki in količini sečnje, v zadnji četrtini 20. stoletja
pa tudi z razvojem večnamenskosti, ki se kaže kot
priznavanje in razvijanje okoljskih in socialnih
funkcij gozdov.
Iz poenostavljenega prikaza zgodovine gojenja
gozdov in gozdarstva v preglednici 2 je razvidno, da
razvoj ni bil premočrten, temveč je pogosto nihal
v smeri večje industrializacije ali v smeri dajanja
poudarka nelesnim funkcijam gozdov. Tudi dandanes
ni nič drugače. Pri tem je pomembno spoznanje, da
se družbena dogajanja in razvojne paradigme spreminjajo bistveno hitreje od sprememb v gozdovih.
Ali drugače povedano: gozdovi ne morejo slediti
vsem spremembam razvojne naravnanosti družbe, in
verjetno je prav tako. Hitre spremembe dolgoročno
naravnanih sistemov vodijo v napake. Prav zato novi
razvojni problemi, kot so okoljske spremembe in
energetska kriza, ne pomenijo zavračanja dosedanjih
prizadevanj in načinov dela z gozdovi v Sloveniji
(Diaci, 2008). Še več, zgledi iz tujine (Prosilvaeurope,
2010) in vedno večji pomen sonaravnega gozdarstva
v Evropi (Evropska komisija, 2010) kažejo, da je
nadaljnji razvoj paradigme sonaravnega gozdarstva
izjemna razvojna priložnost za Slovenijo.
Številne gozdne uprave v Evropi, ki z gozdovi
gospodarijo sonaravno, namreč izkazujejo ugodne
finančne dosežke ob hkrati ekološko neokrnjenih
gozdovih (npr. Wobst, 2006; Fröhlich, 2009; Rodenkrichen, 2010; Walsh, 2010). Dobre prakse potrjujejo
pravilo, da sonaravno gozdarstvo ob pogostih, a
zmernih posegih, kjer je sečnja dolgoročno blizu
prirastku, ter ob uravnoteženem razmerju razvojnih
faz, lahko dosega enake oziroma boljše ekonomske
rezultate kot industrijsko. Pravzaprav z manj snovnih
in energijskih vlaganj, z naravnimi mešanimi gozdovi
dosega boljše stanje gozdov. Zato lahko skozi pregled
zgodovinskega razvoja ugotoviva, da se je z gojenjem
gozdov do določene mere sicer smiselno prilagajati
trenutnim razvojnim usmeritvam družbe, vendar
tako, da bo dolgoročna naravnanost v trajnost in
naravne gozdove ostala rdeča nit gozdarstva.
Pomemben razvoj v smer večnamenskosti vidiva
v krepitvi funkcij, med katerimi smo v novejšem času
zaradi aktualnosti ob razvijanju omrežja NATURA
2000 namenili večjo pozornost pestrostni pa tudi
dediščinski vlogi. V svetu se uveljavljata dve načeli:
nekateri na tem področju vidijo rešitve v načelu
segregacije ekosistemov na proizvodne in zavarovane,
spet drugi zagovarjajo sonaravno večnamensko
gospodarjenje. Zagovorniki segregacije poudarjajo
večjo ekonomsko učinkovitost in manjšo konflikGozdV 69 (2011) 1
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Preglednica 2: Kratek oris razvojnih značilnosti in problemov posameznih zgodovinskih obdobij in njihov vpliv
na gozdarstvo in gojenje gozdov s poudarkom na Sloveniji (Johann, 1990, Gašperšič, 1995; Bončina, 2009; Diaci
in Golob, 2009)

Obdobje

Razvojna značilnost

Odzivi gojenja gozdov in gozdarstva

Do konca 18.
stoletja
Prva polovica 19.
stoletja

neurejeno izkoriščanje gozdov: goloseki,
gozdna paša, krčitve
pomanjkanje obnovljivih gozdnih virov,
ogrožena lovska funkcija pri velikih
posestnikih
»dolga« gospodarska kriza,

prvi zametki trajnosti: von Carlowitz z
delom Sylvicultura oeconomica (1713)
vpeljevanje trajnostnega, načrtnega
dela z gozdovi in razvoj nemške šole,
prvi gozdni rezervati
colske sečnje, goloseki

Konec 19. stoletja

težave z nasadi iglavcev v Alpah,
zaostrovanje okoljskih razmer: poplave,
erozija, snežni in zemeljski plazovi

1930

svetovna gospodarska kriza, zadolženost

1941–45

II. svetovna vojna

1945–48

povojna obnova in planske sečnje

1948–49

odziv na neurejeno gospodarjenje v
času planskih sečenj

1950

težave s prebiralnim gospodarjenjem,
propadanje jelke
povečevanje proizvodnje, izgradnja cest,
vpeljevanje mehanizacije
splošnokoristne funkcije gozda

zametki urejenega sonaravnega gospodarjenja, nega estetske vloge gozdov,
zavarovanje in ohranjanje naravnih
spomenikov
veliki goloseki, colske sečnje, sečnje
nad prirastkom
v splošnem nizke sečnje, ponekod
močni poseki
sečnje nad prirastkom, goloseki, ekstenzivno neurejeno izkoriščanje gozda
prepoved golosekov, prebiralno gospodarjenje za vso Slovenijo, kontrolna
metoda
vpeljevanje skupinsko postopnega
gojenja gozdov in prostorskega reda
gozdnogojitveno načrtovanje, gozdni
in zunajgozdni nasadi smreke
mreža rezervatov, razvijanje sproščene
tehnike gojenja gozdov
ozaveščanje javnosti, sanitarne sečnje,
prevzgoja nasadov smreke
povečanje zavarovanih gozdov, Natura
2000
povečanje izkoriščanja gozdov, integracija ali segregacija?

1873–1896

1960
1970
1980
1990
2000

propadanje gozdov – lokalna (evropska)
okoljska kriza
globalna okoljska kriza, okoljska konferenca v Riu – biotska raznovrstnost
energetska kriza, podnebne spremembe

tnost zaradi delitve vplivnih področij. Zagovorniki
integracije pa poudarjajo, da monofukcionalnost
pomeni potrebo po zavarovanju bistveno večjih
površin gozdov zaradi nazadovanja ekosistemskih
storitev.
Avtorja prispevka menita, da so razlogi za večnamensko, sonaravno, intenzivno gospodarjenje
bolj prepričljivi od poskusov prepričevanja za
industrializacijo oziroma segregacijo gozdov, saj
vidiva, da se zahteve do gozdov večajo, razmere
za gospodarjenje pa postajajo vedno zahtevnejše.
Hkrati se zavedava, da je treba razvijati sonaravno
gojenje gozdov. S posnemanjem naravnih razvojnih
ciklov pri gospodarjenju nam bo uspelo ohraniti
GozdV 69 (2011) 1

bistveno več vrst kot z intenzivnim proučevanjem
in varovanjem posameznih vrst. Prav tako je na
temelju poznavanja naravnih procesov mogoče
izboljšati nego gozdov. Zato je potrebno nadaljevanje
raziskav pragozdov in naravnih gozdov, hkrati pa bo
treba razvijati prilagojene oblike gospodarjenja, in
sicer v zavarovanih gozdovih (npr. gojitvene zvrsti
z majhnim vplivom na okolje), pa tudi na območju
primestnih in urbanih gozdov, kjer so zelo poudarjene socialne funkcije.
V naših razmerah, s prevladujočimi naravnimi
gozdovi, to ne pomeni večjih odmikov od ustaljenega
načina dela, pač pa lahko celo nov strokovni izziv
in razvojno priložnost.
5
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Bolonjska deklaracija

Korenine t. i. bolonjske reforme visokega šolstva
izhajajo iz zavesti o pomenu znanja za razvoj v
združeni Evropi, ki naj hkrati ohranja svoja kulturna okolja ter omogoča drugim, da ta okolja tudi
spoznavajo (Zgaga, 2004). Univerze so ob takih ciljih
začutile svoje poslanstvo, ki bi ga najlaže uresničile
z ustvarjanjem enotnega izobraževalnega območja
za večjo zaposljivost in mobilnost državljanov
Evrope. Po tej poti naj bi se tudi povečale zmožnosti
za trajnejše izmenjave znanj.
Temeljne usmeritve tako postavljene prenove so
bile naslednje:
– vsebinska primerljivost diplom,
– dve osnovni študijski stopnji,
– 	ECTS-kreditni sistem,
– mobilnost študentov in predavateljev,
– sodelovanje pri preverjanju kakovosti,
– vključevanje evropskih vsebin in identitete v
programe.

4

Prenovljeni študiji s
področja gozdarstva

Taki viziji je s prenovo sledila tudi Univerza v
Ljubljani, s tem tudi Biotehniška fakulteta, znotraj
katere smo prenovili celoten študij gozdarstva.
Tako traja prva bolonjska stopnja študija tri leta,
in sicer na dveh smereh:
– univerzitetni študij (BSc): gozdarstvo in obnovljivi
gozdni viri,
– visokošolski strokovni študij (Vsš): gozdarstvo.
Obe prvi stopnji smo prvič razpisali v študijskem
letu 2007/2008. Druga bolonjska stopnja (MSc),
ki traja dve leti, se je v študijskem letu 2010/2011
začela kot študij z imenom: gozdarstvo in upravljanje
gozdnih ekosistemov.

Na prvi in drugi stopnji smo prenovili, spremenili
in dopolnili študijske programe tako, da smo izhajali iz primerjave s tremi primerljivimi študijskimi
programi (BOKU, Dunaj, Avstrija; TU Muenchen,
Nemčija; TU, Zvolen, Slovaška), hkrati pa smo
izpeljalo obsežno anketo med predavatelji, študenti,
nekdanjimi diplomanti našega študija, s katero
smo analizirali prednosti in slabosti dosedanjega
študijskega programa. Prenova se je dotaknila vseh
področij študija gozdarstva, vendar želimo na tem
mestu opozoriti zgolj na spremembe, ki zadevajo
ohranjanje narave.
Opomba: na tem mestu ne prikazujeva vseh
izbirnih predmetov na BF, ker bi bilo to preobsežno. Bralec, ki bo obiskal spletno stran Biotehniške
fakultete, bo tudi med temi predmeti našel novosti
s področja ohranjanja narave (npr. ornitologija), ki
jih ponujamo študentom.
Med predmete, pomembne za ohranjanje narave,
štejeva tudi predmet komuniciranje in odnosi z
javnostjo, saj sodi zmožnost zagovorov narave
med pomembne pristojnosti diplomanta našega
študija.
Ob tem opozarjava še na meddodelčni in medfakultetni MSc študij varstvo naravne dediščine, katerega skrbnik je Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire. Ta študij se posveča posebnim delom
ohranjene narave, ki ga po Zakonu o ohranjanju
narave zajema pojem naravne vrednote.
Tretja, doktorska bolonjska stopnja z imenom
bioznanost, je skupna za celotno BF, naše področje pa zastopamo z imenom upravljanje gozdnih
ekosistemov. V tem študiju ima naš oddelek dva
temeljna predmeta, in sicer ekologija gozdnih ekosistemov in upravljanje gozdnih ekosistemov. Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je s tem
izpolnil eno od svojih pomembnih poslanstev. Več

Preglednica 3: Novi in osveženi predmeti, pomembni za ohranjanje narave, na 1. in 2. stopnji bolonjskega študija
gozdarstva
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Novi predmeti

Osveženi predmeti

gospodarjenje z zavarovanimi območji
komuniciranje in odnosi z javnostjo
krajinsko gozdarstvo
ohranjanje ogroženih nevretenčarjev – žuželk ter gliv
in lišajev v gozdu
ohranjanje ogroženih rastlinskih vrst in gozdnih
združb
pragozdovi in gozdni rezervati
upravljanje z gozdnim prostorom
uvod v varstvo narave

gozdna ekologija in nega
gozdnogospodarsko načrtovanje
krajinska ekologija
ohranitveno upravljanje s populacijami prostoživečih
živali
osnove urejanja gozdov
sonaravno gojenje gozdov
varstvo gozdov
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o posameznih študijskih programih bralec lahko
najde na spletnih naslovih:
www.bioznanosti.si;

www.bf.uni–lj.si;

Avtorja se zavedava, da se Univerza mora razvijati,
zato se ob vsaki rešitvi pojavljajo tudi dileme, ki
jih moramo skušati rešiti. Ob prenovi študija smo
se tako srečali z zadrego, kako ohraniti potrebno
širino našega študijskega področja, hkrati pa vanj
vgraditi primerno število specializiranih znanj, saj
so prav specializirana znanja nujna, ker omogočajo
potrebno osnovo za konkurenčnost na raziskovalnem področju.
Postavlja pa se upravičeno vprašanje, ali se bodo
strokovnjaki s takšnim znanjem, kot ga ponujajo
vse tri stopnje prenovljenega študija gozdarstva,
brez težav uveljavili na vseh strokovnih področjih
v Sloveniji? Naj ob tem opozoriva, da po Zakonu o
ohranjanju narave (Ur. l., RS 96/2004) diplomanti
vseh naših stopenj študija sodijo med strokovnjake,
usposobljene za naloge naravovarstvenega nadzora.
Uspešni pa bodo tem bolj, čim bolj jim bo družba
to nalogo tudi omogočila opravljati; za začetek s
pripravništvom, pozneje pa tudi s podiplomskim
študijem in različnimi oblikami vseživljenjskega
izobraževanja.

5

Zaključek

V Sloveniji je dolgoletna tradicija povezovanja
gozdarstva in ohranjanja narave. Skozi zgodovino
so družbeni problemi in razvoj vplivali na različne
poudarke v gozdarstvu, vendar se v obdobju od
druge svetovne vojne splošna usmeritev ni oddaljila od načela sonaravnega gospodarjenja. Zdi
se, da so sodobni družbeni problemi tehtnejši od
minulih.
Nekateri vidijo rešitve v smeri industrializacije,
uporabe visokih tehnologij in segregacije, kar lahko
bistveno prizadene naravno okolje ter nas poleg
tega pahne v razvojno odvisnost. Veliko dejstev in
primerov dobrih praks doma in v tujini pa kaže, da
je lahko začrtana pot sonaravnega gospodarjenja
pravilna. Vendar le, če jo bomo razvijali naprej in
nadomestili zaostanek zadnjih dveh desetletij.
Ne glede na izbrane rešitve pa vse kaže, da bo
postalo gospodarjenje z gozdovi bolj zapleteno.
Iz obdobja poudarjenega varovanja prehajamo v
obdobje aktivnejšega, vendar usmerjenega izkoriščanja gozda. Prihodnost ponuja priložnost za
vse tradicionalne gozdarske discipline, ki so se v
zadnjem času sramežljivo umikale s fakultet srednje
GozdV 69 (2011) 1

Evrope. Kako bomo priložnost izkoristili, je odvisno
od zdajšnje generacije gozdarjev.
Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire se trudimo vzgajati generacije mladih in prodornih diplomantov, ki jim bo večnamensko gospodarjenje z gozdom logična strokovna izbira in vir
ustvarjalnosti, hkrati pa jim želimo privzgojiti takšno
sonaravno misel, ki jih bo vodila do spoštovanja
življenja in jim bo omogočila vgraditi to spoštovanje
v vsakodnevno sonaravno gospodarjenje z gozdom
in gozdnato ter gozdno krajino.
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Cilji ter ukrepi gozdne in naravovarstvene politike
Goals and Measures of Forest and Nature Conservation Policy
Aleksander Golob1
Izvleček:
Golob, A.: Cilji ter ukrepi gozdne in naravovarstvene politike. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 1. V slovenščini,
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Namen tega prispevka je osvetliti cilje in inštrumente politike o gozdovih na različnih ravneh v razmerju do politike
varstva narave in pokazati možnosti njihovega uresničevanja v slovenskih razmerah. Primerjalno so predstavljene
vizije in cilji gozdne in naravovarstvene politike na svetovni in evropski ravni ter načela trajnostnega gospodarjenja,
sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja ter ekosistemskega pristopa, ki so pomembna za njihovo doseganje.
Primerjalno so za gozdno in naravovarstveno politiko predstavljeni tudi temeljni ukrepi, s katerimi se dosegajo
njuni cilji v slovenskih razmerah, ki so zlasti: (1) s predpisi določeni načini ravnanja na splošni ravni, (2) varovana
območja, (3) načrtovanje gospodarjenja in upravljanja, (4) upravni ukrepi, (5) finančne podpore in odškodnine,
(6) monitoring in poročanje ter (7) zagotavljanje javnih služb.
Ključne besede: gozdna politika, naravovarstvena politika
Abstract:
Golob, A.: Goals and Measures of Forest and Nature Conservation Policy. Gozdarski vestnik (Professional Journal
of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 25. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The aim of this article is to highlight the goals and instruments of forest policy on diverse levels in relation to
nature conservation policy and to present the possibilities of their realization in Slovenian conditions. The visions
and goals of the forest and nature conservation policy on the global and European level as well as the principles
of sustainable, close-to-nature and multi-use management and ecosystem approach, important for their attaining,
are presented in a comparative way. The basic measures for attaining the goals of the forest and nature conservation policies in Slovenian conditions are also presented comparatively. These measures include primarily the following: (1) action types on a general level, set by regulations, (2) protected areas, (3) economic management and
management planning, (4) management measures, (5) financial supports and compensations, (6) monitoring and
reporting and (7) ensuring of public services.
Key words: forest policy, nature conservation policy

1

Uvod

Odnos do gozdov in gospodarjenja z njimi ter
ohranjanje oziroma varstvo narave sta na evropskih
tleh že dolgo povezana. Povezava je bila zlasti očitna
ob uvajanju koncepta sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi, ki je uzakonjeno v Sloveniji, v Evropi pa
ga spodbuja organizacija Prosilva, ki je bila tudi
ustanovljena na slovenskih tleh.
Hkratna pričakovanja, da bodo gozdovi izpolnjevali večnamensko vlogo oziroma da bodo ob
ohranjanju naravnih struktur in funkcij proizvajali
tudi les in druge dobrine, so zdaj navzoča v politikah
na vseh ravneh. Mnenja, kako to doseči, pa so še
precej neusklajena. Še marsikje živa klasična teorija
vodnega razora (nem. Kielwassertheorie), po kateri
naj bi bile ob trajnostni skrbi za lesnoproizvodno
funkcijo hkrati zagotovljene tudi vse druge funkcije
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gozdov, je bila spoznana za pomanjkljivo že v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, zlasti pa
ob ciljih in usmeritvah okoljskih konvencij, sprejetih
v Rio de Janeiru leta 1992 – predvsem Konvencije
o biotski raznovrstnosti (v nadaljevanju: CBD) in
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja (v nadaljevanju: UNFCCC).
Sprejemanje okoljskih zavez na svetovni ravni je
doslej pozitivno vplivalo tudi na gozdove po svetu,
kar se kaže zlasti v zmanjšanju krčitev gozdov v
zadnjih petih letih in povečevanju površin gozdov,
ki so namenjene predvsem ohranjanju biotske raznovrstnosti oziroma ležijo v zavarovanih območjih
(FAO, 2010). Poleg tega so zaveze iz Ria, vključno z
Načeli o gozdovih, spodbudile razpravo o gozdovih
mag. A. G., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, Ljubljana
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v Združenih narodih, ki je pripeljala do sprejetja
Pravno nezavezujočega inštrumenta o vseh tipih
gozdov (v nadaljevanju: NLBI).
Podobno kot gozdovi je tudi varstvo narave zlasti
s CBD pridobilo nov pomen v svetovnem pomenu,
ki je bil prej na tej ravni utemeljen s Konvencijo o
svetovni dediščini (v nadaljevanju: WHC). CBD in
njena evropska izpeljanka Bernska konvencija ter
pravni red EU na področju varstva narave so postala
pravna dejstva, ki jih je treba v veliki meri upoštevati
tudi pri oblikovanju gozdne politike.
Eden ključnih izzivov za prihodnost (prim.
DIACI in GOLOB, 2010) je najti pravo ravnotežje
med gozdno politiko in naravovarstveno politiko, ki
zadeva gozdove. Namen tega prispevka je osvetliti
cilje in inštrumente politike o gozdovih na različnih ravneh v razmerju do politike varstva narave
in pokazati možnosti njihovega uresničevanja v
slovenskih razmerah.

2

Vizije, cilji in načela

Vizije, cilji in načela so temeljna ogrodja vseh
politik, vključno z okoljskimi in politikami o gozdovih, zato se je ob primerjavi sektorskih politik
najpomembneje osredotočiti prav nanje.
V hierarhiji ciljev so povsem na vrhu cilji zavez,
sprejetih v okviru OZN. Najsplošnejši so tisočletni
razvojni cilji, med katerimi je tudi zagotovitev
okoljske trajnosti, ki naj bi bila vgrajena v politike
vseh držav. Na posameznih področjih v povezavi z
okoljem in gozdovi pa so cilji:
– CBD: ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostna raba njenih sestavin in poštena ter pravična
porazdelitev dobrin, ki izhajajo iz rabe genskih
virov,
– UNFCCC: stabilizacija koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi na takšni ravni, da bo
preprečeno nevarno človekovo vmešavanje v
podnebni sistem in da se bodo lahko ekosistemi
naravno prilagajali spremembam podnebja, pri
čemer naj bo omogočen trajnostni gospodarski
razvoj,
– WHC: ustanoviti učinkovit sistem varstva kulturne in naravne dediščine izjemne splošne
vrednosti,
– UNFF – štirje globalni cilji za gozdove, ki so
sestavni del NLBI (prim. GOLOB, 2007): preobrniti izgubljanje površin gozdov s trajnostnim
gospodarjenjem z gozdovi ter povečati prizadevanja za preprečitev degradacije gozdov, povečati
gospodarske, socialne in okoljske koristi od
10

gozdov, bistveno povečati površino varovanih
gozdov in drugih trajnostno gospodarjenih
gozdov ter izboljšati mednarodno financiranje
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
Navedene cilje povezuje načelo trajnosti in so tudi
sicer med seboj usklajeni oziroma se dopolnjujejo.
Za njihovo izvajanje so odgovorne države podpisnice
oziroma pogodbenice, ki morajo cilje vgraditi v
svoje nacionalne programe in strategije, hkrati pa
zagotavljati njihovo uresničevanje z inštrumenti,
določenimi v ustreznih predpisih.
V pomoč pogodbenicam za uresničevanje ciljev
so načela oziroma pristopi, ki so že zapisani v
temeljna besedila mednarodnih dogovorov in zavez
oziroma se razvijajo ob rednih konferencah in
zasedanjih. Poleg načela trajnosti je treba omeniti
še ekosistemski pristop, ki so ga razvili in sprejeli
na peti konferenci pogodbenic CBD. V skladu z
njim se je treba osredotočiti na funkcionalna razmerja in procese v ekosistemih, izboljšati delitev
koristi, uporabiti prilagojene prakse gospodarjenja,
gospodarske dejavnosti decentralizirati na najnižjo
smiselno stopnjo in zagotoviti medsektorsko sodelovanje. Po mnenju WILKIE et al. (2003) je mogoče
koncepta trajnostnega gospodarjenja in ekosistemskega pristopa povsem povezati, kar naj bi vodilo
do sinergij med politikami in procesi načrtovanja
na mednarodni in nacionalni ravni ter izboljšanih
praksah gospodarjenja na terenu. VESELIČ et. al.
(2008) so ugotovili, da je pri nas uveljavljeno sonaravno gospodarjenje z gozdovi dobra sinergija med
obema konceptoma.
CBD kot pravno zavezujoči mednarodni sporazum ima za področje gozdne biotske raznovrstnosti
sprejet obsežen program dela (Sekretariat CBD,
2004), ki ga morajo pogodbenice konvencije izvajati
in ga vključevati v svoje strateške dokumente. Biotska
raznovrstnost je tudi sestavni del skupne okoljske
politike EU, ki pripravlja strategijo biotske raznovrstnosti do leta 2020. Ta naj bi po mnenju WWF
(2010) morala temeljiti na spoznanju medsebojne
odvisnosti podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ter integrirati
ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo in druge sektorje. Mnenje je sicer
povsem v skladu s cilji Vseevropske strategije o biotski in krajinski pestrosti (v nadaljevanju: PEBLDS,
Council of Europe, 1996) kot evropskega odziva na
CBD, ki se osredotočajo na zagotavljanje nadaljnjega
funkcioniranja ekosistemov, od katerih so odvisne
vrste, na trajnostno gospodarjenje in rabo sestavin
biotske raznovrstnosti ter poleg zasnove vseevropGozdV 69 (2011) 1
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Slika 1: Temeljna struktura naravovarstvene politike v Sloveniji

skega ekološkega omrežja na integracijo ohranjanja
biotske raznovrstnosti in trajnosti v dejavnosti drugih
sektorjev, med njimi tudi gozdarskega.
Na vseevropski ravni se je gozdarstvo doslej
odzivalo na globalne zaveze v povezavi z gozdovi
zlasti z resolucijami ministrskih konferenc o varstvu
gozdov v Evropi, ki so od leta 2010 vključene v proces
Gozdovi Evrope. Pri tem je biotska raznovrstnost
obravnavana zlasti v Helsinški resoluciji H2 in
Dunajski resoluciji V4. Še vedno je zelo aktualna
prva splošna smernica H2, ki določa, da bi moralo
biti ohranjanje in primerno povečevanje biotske
raznovrstnosti v gozdovih eden od bistvenih elementov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in biti
hkrati z drugimi cilji sestavni del gozdarske politike
in predpisov. Dunajska resolucija V4 dopolnjuje H2
s poudarjanjem izvajanja PEBLDS in programa dela
CBD na področju gozdne biotske raznovrstnosti zlasti
prek nacionalnih gozdnih programov. V pripravah
na novo ministrsko konferenco v Oslu junija 2011 je
biotska raznovrstnost razumljivo tudi eden od ključnih ciljev gradiva za pogajanja o pravno zavezujočem
vseevropskem sporazumu o gozdovih (Forest Europe
2010), katerega usoda pa je še negotova.
Na ravni Evropske unije je naravovarstvena
politika del skupne okoljevarstvene politike, njeni
cilji pa so določeni zlasti v direktivah o pticah in
habitatih (GOLOB, 2003). Skupne gozdne politike,
ki bi bila določena v pogodbi o ustanovitvi EU, sicer
ni, vendar pa obstajajo z gozdovi povezane politike,
kot so skupna politika razvoja podeželja, okoljska,
energijska, industrijska, trgovinska in tržna politika,
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politika varstva rastlin, raziskovalna in kohezijska
politika (Evropska komisija, 2010). Vse naštete politike povezujeta Gozdarska strategija EU in Akcijski
načrt EU za gozdove, katerega vizija je dolgoročno
večnamensko gozdarstvo, ki izpolnjuje zdajšnje in
prihodnje družbene potrebe, med cilji pa so tudi
okoljski, vključno s skrbjo za biotsko raznovrstnost
(Evropska komisija, 2006).
Na območju alpskega prostora je za gozdno
politiko pomemben Protokol o gorskem gozdu
v okviru Alpske konvencije, ki določa obveznost
sonaravnega gospodarjenja in zagotavljanje naravnega pomlajevanja.
V skladu s sprejetimi mednarodnimi zavezami
in obveznostmi, ki so bile navedene prej, je biotska
raznovrstnost sestavni del ciljev Resolucije o nacionalnem gozdnem programu (2007), obravnavana
pa je na ekosistemski, vrstni in genski ravni.

3

Ukrepi

Za doseganje ciljev gozdna in naravovarstvena politika (slika 1) uporabljata podobne ukrepe, vendar
z različnim poudarkom. Med ukrepe v slovenskih
razmerah spadajo zlasti:
1. s predpisi določeni načini ravnanja na splošni
ravni,
2. varovana območja,
3. načrtovanje gospodarjenja in upravljanja,
4. upravni ukrepi,
5. finančne podpore in odškodnine
6. monitoring in poročanje,
7. zagotavljanje javnih služb.
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3.1	S predpisi določeni načini ravnanja
na splošni ravni
Na splošni ravni je za gozdno politiko pomembna
predvsem zakonska določba o trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdovi.
Pri tem je v ospredju vzdrževanje in vzpostavljanje
sonaravnih struktur gozdov, ki so ob razmeroma
majhnih vložkih dela in energije sposobne dolgoročno zagotoviti gospodarske, družbene in okoljske
učinke gozdov na najbolj uravnotežen način (slika
2). V predpisih o varstvu gozdov (MKGP 2009) je
biotsko ravnovesje določeno kot temelj za zdravje
in stabilnost gozdov in se hkrati z biotsko raznovrstnostjo vzpostavlja in vzdržuje z:
– ohranjanjem oziroma vzpostavljanjem naravne
sestave drevesnih vrst,
– ohranjanjem in vzpostavljanjem uravnoteženega
razmerja med razvojnimi fazami gozdov in
uravnotežene debelinske strukture gozda,
– ukrepi za varstvo gozdov pred škodljivimi abiotskimi in biotskimi dejavniki,
– načrtnim puščanjem odmrlega lesa,
– območji, pomembnimi za ohranitev prostoživečih
živali oziroma rastlin,
– izvajanjem del za vzdrževanje in izboljšanje
življenjskega okolja prostoživečih živali,
– zagotavljanjem usklajenih razmerij med gozdom
in divjadjo,

– izvajanjem del v gozdu v času, na način in s pripomočki, ki najmanj ogrožajo gozdni ekosistem.
Za naravovarstveno politiko na splošni ravni je
značilna osredotočenost na varstvo prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrst, ki pa mora omogočati
trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti.
Najpomembnejši splošni predpisi so predpisi o
zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst, ki so spoznane za ogrožene v mednarodnem ali nacionalnem
pomenu. V njih so z namenom ohranitve ugodnega
stanja teh vrst določena pravila ravnanja, posebni
varstveni režimi ter ukrepi varstva in smernice za
ohranitev njihovih habitatov, ki v veliki meri obsegajo tudi gozdove.

3.2 Varovana območja
Varovana oziroma zavarovana območja se določijo
s predpisi z namenom, da se v njih zaradi posebne
ohranjenosti oziroma izjemnega pomena funkcij
zagotovi poseben režim gospodarjenja oziroma
ravnanja ali pa se jih izvzame iz rabe.
Za naravovarstveno politiko je pomembna klasifikacija zavarovanih območij glede na cilj upravljanja
po IUCN (1994):
Ia.		 strogi naravni rezervat – območje, zavarovano
predvsem za znanstveno raziskovanje,

Slika 2: Uravnoteženost učinkov gozdov glede na stopnjo njihove naravnosti
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Ib.		 območje divjine – območje, zavarovano predvsem za ohranjanje naravnega stanja,
II.		 narodni park – območje zavarovano zlasti za
ohranjanje ekosistemov in za rekreacijo,
III. naravni spomenik - območje, zavarovano
predvsem za ohranjanje izjemnih naravnih
pojavov,
IV.		 zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst
– območja, ki jih ohranjamo z določeno rabo
za ohranjanje določenih ogroženih rastlinskih
oziroma živalskih vrst ali habitatnih tipov,
V.		 zavarovana krajina – območje, zavarovano za
ohranjanje krajine in za rekreacijo,
VI. zavarovana območja naravnih virov – zavarovana območja, v katerih je z upravljanjem
zagotovljena trajnostna raba naravnih virov.
Pravno varstvo varovalnih gozdov in gozdov
s posebnim namenom se je v gozdni politiki razvijalo neodvisno od navedene naravovarstvene
klasifikacije in temelji na vrednotenju okoljskih in
socialnih funkcij gozdov. Z IUCN klasifikacijo je
zato večinoma neusklajeno, razen v primerih, ko se
gozdovi posebej pravno varujejo zaradi naravovarstvenih funkcij oziroma biotske raznovrstnosti in v
primeru kategorije VI, v katero spadajo vsi gozdovi
na podlagi splošnega ukrep, opisanega v prejšnjem
poglavju. Gozdna politika ima zlasti na področju
varovanih območij že zelo dolgo tradicijo (ANKO,
1985, GOLOB, 1987), saj je bilo treba v ranljivih
gorskih območjih zagotoviti obstanek gozdov, ki
so imeli pomembno varovalno funkcijo, ogroženi
pa so bili večinoma zaradi paše. Druga pomembna
tradicija so gozdni rezervati, ki so sprva verjetno
nastali zaradi naravovarstvenih vzgibov (HARTMAN, 1987), pozneje (MLINŠEK, 1989) pa tudi kot
referenčni predeli gozdov za razvijanje sonaravnih
gozdnogojitvenih pristopov oziroma za znanstveno
raziskovanje. Med njimi so bili nekateri razglašeni za
naravne rezervate in so zdaj pomembni kot habitati
Natura 2000 vrst (GOLOB in SKUDNIK, 2007).
Za naravovarstveno politiko so varovana območja
najpomembnejši ukrep. V pomenu izvajanja skupne
EU naravovarstvene politike so najpomembnejša
območja Natura 2000, ki povečini spadajo v kategorijo IV po IUCN, deloma pa tudi v kategoriji I in
II, kar velja tudi za ekološko pomembna območja.
Ožja zavarovana območja po slovenski zakonodaji
ustrezajo kategorijam IUCN Ia, Ib in III, pri širših
zavarovanih območjih pa je le narodni park istoveten s kategorijo IUCN (II), medtem ko regijski in
krajinski park večinoma obsegata kategoriji IV in
V oziroma so vanju vključena tudi ožja zavarovana
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območja. Na zavarovanih območjih se gospodarska
raba naravnih virov lahko prepove, omeji ali drugače uredi, zato spadajo gozdovi na območjih, ki
so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja
narave, po predpisih o gozdovih med gozdove s
posebnim namenom.
Ugodno stanje ohranjenosti habitatnih tipov ter
rastlinskih in živalskih vrst na območjih Natura 2000
se zagotavlja na podlagi varstvenih ciljev in ukrepov,
ki so v splošnem določeni v Programu upravljanja
območij Natura 2000 (BIBIČ, 2007), podrobneje
pa so opredeljeni v gozdnogospodarskih načrtih
gozdnogospodarskih enot.

3.3 	Načrtovanje gospodarjenja in
upravljanja
Gospodarjenje na podlagi gozdnogospodarskih
načrtov je eden od pomembnih indikatorjev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (MCPFE, 2002) in
ima v Sloveniji dolgo neprekinjeno tradicijo. Načrti
za gospodarjenje z gozdovi se v Sloveniji pripravljajo
ob upoštevanju vseh predpisov (vključno z naravovarstvenimi) za vse gozdove ne glede na njihov
naravovarstveni status in so edina neposredna
podlaga za gospodarjenje oziroma za izvajanje del v
gozdovih. Upravljavski načrti zavarovanih območij v
delu, ki zadeva gospodarjenje z gozdovi, ne bi smeli
biti v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti.
V gozdnogospodarskih načrtih se naravovarstvene
vsebine zagotavljajo z upoštevanjem funkcij ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot, ki se ovrednotijo in opišejo že v pripravljalni
fazi priprave načrta na podlagi uradnih evidenc s
področja varstva narave in drugih virov, zlasti pa na
podlagi naravovarstvenih smernic, ki jih pripravlja
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN).
V primerih, ko je več možnosti za zagotavljanje
ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih tipov in
vrst, je nujno, da se pred njihovo izdajo smernice
napišejo ob sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije
(v nadaljevanju: ZGS) oziroma tako, da naravovarstvene zahteve ob upoštevanju znanstvenih podlag za
vzdrževanje ugodnega stanja ohranjenosti čim manj
vplivajo na proizvodne in socialne funkcije gozdov.
Če je dano pozitivno mnenje o upoštevanju smernic, ni razloga, da bi bili gozdnogospodarski načrti
predmet celovite presoje vplivov na okolje. Zlasti je
to neprimerno zato, ker se z aktivnim sonaravnim
gospodarjenjem v ugodnem stanju ohranjenosti
vzdržuje večina habitatnih tipov in vrst in zanje
gozdnogospodarski načrti pravzaprav nadomeščajo
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Slika 3: Shema načrtov za gospodarjenje z gozdovi, z njimi povezanih ukrepov naravovarstvene politike ter upravnih
in pogodbenih oziroma podpornih ukrepov za zagotavljanje izvajanja

upravljavske načrte Natura 2000 območij, ki bi jih
bilo treba izdelovati v skladu s Habitatno direktivo.
Nedvomno je sistem gozdnogospodarskih načrtov
in naravovarstvenih smernic dober primer integralnega varstva, če ZRSVN in ZGS dobro strokovno
sodelujeta (slika 3).
Za izvajanje naravovarstvenih usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta je pomemben gozdnogojitveni načrt, v katerem se prikažejo ekocelice
in v smernicah navedejo dela oziroma ukrepi za
ohranjanje in krepitev ekoloških funkcij gozda,
vključno s funkcijama biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot.

3.4 Upravni ukrepi
Upravni ukrepi dopolnjujejo splošna pravila v predpisih in ukrepe v načrtih ter zagotavljajo njihovo
izvedbo v praksi oziroma na ravni posameznika.
Med upravnimi ukrepi gozdne politike je nedvomno najpomembnejša določba, da lastnik, razen
sanitarnih sečenj, o katerih mora tudi obvestiti ZGS,
ne more izvajati nobenih del v gozdu brez odločbe
in da morajo biti drevesa pred posekom strokovno
izbrana. Pri izbiri za morebitni posek in določitvi
14

drugih gozdnogojitvenih in varstvenih del pa se v
sklopu gozdnogojitvenih premislekov upoštevajo tudi
naravovarstvene posledice opravljenih del oziroma
se poskuša odločiti tako, da so izvedeni ukrepi lahko
hkrati v korist čim več funkcijam gozdov, vključno
z naravovarstveno. Pri tem so lahko v veliko pomoč
napotki iz literature (PAPEŽ et al., 1996).
Drugi pomemben upravni ukrep sta določbi
o obveznosti pridobitve soglasja za krčitev gozda
in dovoljenja za poseg v varovalni gozd ali gozd s
posebnim namenom, ki je med drugim lahko razglašen za takega tudi zaradi izjemne poudarjenosti
funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti ali funkcije
varstva naravnih vrednot.
Poleg že opisanih naravovarstvenih smernic, ki
jih je mogoče obravnavati hkrati kot strokovni in
upravni ukrep in celovite presoje vplivov na okolje,
ki se lahko uporablja za gozdnogospodarske načrte
v izjemnih primerih, je naravovarstveno soglasje
najpomembnejši upravni ukrep naravovarstvene
politike v povezavi z gospodarjenjem z gozdovi.
Naravovarstveno soglasje je treba pridobiti za gradnjo
gozdnih vlak in cest na varovanih območjih, pri
čemer se soglasje izda, če je v postopku ugotovljeno,
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Golob, A.: Cilji ter ukrepi gozdne in naravovarstvene politike

da načrtovana gozdna prometnica ne bo bistveno
negativno vplivala na varstvene cilje varovanih
območij. Postopek je na projektni ravni potreben
zato, ker konkretne trase gozdnih cest in vlak niso
sestavni del gozdnogospodarskih načrtov, s čimer
se je mogoče izogniti tudi celoviti presoji vplivov
na okolje zanje.

3.5 Finančne podpore in odškodnine
EU je možnost sofinanciranja gozdno-okoljskih
ukrepov in ukrepov v okviru Nature 2000 za
obdobje 2007–2013 vgradila v skupno kmetijsko
politiko oziroma v politiko razvoja podeželja.
Vendar pa Slovenija teh ukrepov ni vključila v svoj
program razvoja podeželja in se zato ne izvajajo. Do
določene mere jih nadomeščajo nacionalni ukrepi
sofinanciranja gozdnogojitvenih in varstvenih del
ter del za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozdovih oziroma gozdnem
prostoru. V okviru gozdne politike se izplačujejo
odškodnine in povračila za nakup gozdov, ki jih
Republika Slovenija razglasi za varovalne gozdove
oziroma za gozdove s posebnim namenom, pri čemer
se te najpogosteje nanašajo na naravovarstveno
pomembne gozdne rezervate.
Finančni ukrepi naravovarstvene politike obsegajo zlasti odškodnino za škodo, ki jo povzročijo
živali zavarovanih vrst, ki pa večinoma ne nastaja
v gozdarstvu.

3.6 Monitoring in poročanje
Pri gozdni politiki se stanje gozdov glede vseh
njihovih funkcij ocenjuje ob obnovi gozdnogospodarskih načrtov. Znaki, ki opisujejo strukturo
gozdov v okviru popisov gozdov, so uporabni tudi
za ocenjevanje stanja ohranjenosti gozdov kot
Natura 2000 habitatnih tipov in habitatov vrst,
vendar pa jih je treba še dopolniti in izpopolniti
(GOLOB, 2007). Za oceno stanja ohranjenosti je
pomembno tudi spremljanje dinamike populacij
ogroženih vrst, ki se zagotavlja v okviru naravovarstvene politike.
Rezultati monitoringa oziroma ocene stanja in
analize minulega gospodarjenja, ki se navedejo v
poročilih, so ključni za načrtovanje ukrepov in njihove intenzivnosti v naslednjih gozdnogospodarskih
načrtih. Pri tem pa je treba imeti jasne predstave o
tem, kdaj je stanje ohranjenosti še ugodno in kdaj
ni več. Zdi se, da ni pričakovati (SILVA et al., 2010),
da bi na ravni EU nastali enotni indikatorji za oceno
stanja ohranjenosti številnih habitatnih tipov in
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vrst Natura 2000 ter kombinacij med njimi. Zato je
treba določila, vsaj kar zadeva strukturo in funkcijo
gozda, razvijati na nacionalni ravni, pri čemer pa je
treba skrbeti za primerno transparentnost oziroma
javno dostopnost in upoštevati tudi indikatorje, ki
se razvijajo za spremljanje skupne gozdne biotske
raznovrstnosti ne glede na ekološko omrežje Natura
2000 (PULETTI et al., 2010). Z dolgotrajnejšim
sledenjem dobrih indikatorjev je mogoče ustvariti
časovne vrste podatkov, ki bistveno povečajo zaupanje
v poročila o stanju in dinamiki biotske raznovrstnosti,
ki sicer še niso dovolj sistematična.

3.7 Zagotavljanje javnih služb
Razen prvega so vsi drugi ukrepi za doseganje
ciljev gozdne in naravovarstvene politike odvisni
od učinkovitosti delovanja javnih služb.
Javna gozdarska služba temelji na predpostavki,
ki izhaja iz doktrine sonaravnega gospodarjenja, da
so za doseganje ciljev bolj kot vlaganja pomembni
načrtovanje in upravni ukrepi, kar je bilo doslej
ugodno za naravovarstvene cilje, nekoliko manj pa
ob pasivnosti lastnikov gozdov za doseganje proizvodnih ciljev. Nadaljevanje majhne zainteresiranosti
nekaterih skupin lastnikov gozdov za optimalno
gospodarjenje z gozdom pa bi lahko privedlo ne le
do nadaljnjega poslabševanja proizvodnih funkcij,
ampak tudi do poslabševanja primernosti gozdov za
funkcijo biotske raznovrstnosti. Veliko rastlinskih in
živalskih vrst je namreč vezanih na pestre strukture
gozdnih sestojev in osvetljenost pritalne plasti v
gozdu (GOLOB in SKUDNIK, 2007).
Glavni poslanstvi javne službe varstva narave sta
strokovno presojati sprejemljivost posegov v naravo,
ki je predvidena z načrti ali projekti, ter upravljati
z zavarovanimi območji, čeprav je še vrsta drugih
nalog. Med njimi je tudi naravovarstveni nadzor, ki
naj bi ga v gozdu izvajala javna gozdarska služba.
Tudi vnaprej si je treba prizadevati, da bi se
dejavnost obeh služb dopolnjevala, da ne bi bilo
podvajanja dela in da bi bilo med njima čim manj
neusklajenega delovanja.

4

Povzetek

Na svetovni ravni se politika o gozdovih oblikuje
znotraj Foruma ZN o gozdovih, kjer je bil zasnovan
Pravno nezavezujoč inštrument o vseh tipih gozdov,
ki določa trajnostno gospodarjenje z gozdovi kot
glavni pristop k uresničevanju štirih globalnih
ciljev o gozdovih. Na področju varstva narave je
najpomembnejša Konvencija o biotski pestrosti,
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ki podpira trajnostno rabo gozdnih virov in ekosistemski pristop.
Na vseevropski ravni so bile sprejete številne
smernice v okviru resolucij procesa MCPFE oziroma Gozdovi Evrope, ki namenjajo ustrezno skrb
ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturnih ter
duhovnih vrednot v gozdnem prostoru. Na tej ravni
sta bili sprejeti tudi Vseevropska strategija krajinske
in biotske pestrosti in Bernska konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih živali in naravnih
habitatov, ki sta imeli velik vpliv na politiko EU na
tem področju. Temeljni okvir varstva narave v EU
sta tako direktivi o pticah in habitatih, ki sta bili že
preneseni v naš pravni red. Politika o gozdovih v
EU sicer ni skupna, so pa gozdovi navzoči zlasti v
skupni okoljski in kmetijski politiki oziroma politiki
razvoja podeželja, deloma pa tudi v skupni energijski,
znanstveno-raziskovalni in kohezijski politiki. Vse
naštetete politike povezujeta EU gozdarska strategija
in Akcijski načrt EU za gozdove.
Že pred prenosom naravovarstvenih direktiv je
bil v Sloveniji uveljavljen zakon o gozdovih, katerega
cilj je zagotavljanje sonaravnega in večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi, zato je sistem načrtovanja
razvoja gozdov, ki temelji na nacionalnem gozdnem
programu, ugoden za ohranjanje biotske pestrosti
in naravnih vrednot v gozdnem prostoru. Posebno
je pomembno, da ima varstvo narave možnost, da s
posebnimi smernicami vključuje potrebna ravnanja
v gozdnogospodarske načrte. Ob tem temeljnem
inštrumentu, s katerim se zagotavljajo naravovarstvene funkcije gozdov ob proizvodni in vseh drugih
vlogah gozda, je pomemben še segregacijski pristop,
pri katerem se zaradi izjemne poudarjenosti ekoloških funkcij razglasijo varovalni gozdovi.
Pri segregacijskem pristopu se predpišejo načini
ravnanja oziroma omejitve gospodarjenja ali pa se
v primeru rezervatov gozdnogospodarski ukrepi
sploh ne dovolijo, pri integracijskem pristopu pa je
pomembno spremljati, če so gozdovi v ugodnem
stanju ohranjenosti in tako stanje trajno zagotavljati
ob aktivnem gospodarjenju, ki poleg naravovarstvenih sledi tudi gospodarskim in socialnim ciljem.
Za doseganje ciljev gozdna in naravovarstvena
politika uporabljata podobne ukrepe, vendar z
različnim poudarkom. Med ukrepe v slovenskih
razmerah spadajo zlasti: (1) s predpisi določeni
načini ravnanja na splošni ravni, (2) varovana
območja, (3) načrtovanje gospodarjenja in upravljanja, (4) upravni ukrepi, (5) finančne podpore
in odškodnine, (6) monitoring in poročanje in (7)
zagotavljanje javnih služb.
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5

Summary

On the global level, forest policy is formed inside
the UN Forum on Forests, where the Non-Legally
Binding Instrument on All Types of Forests has
been designed; it establishes the sustainable forest
management as the main approach to the realization
of the four global goals on forests. The convention
on biodiversity that supports the sustainable use
of forest resources and ecosystem approach plays
the most important role in the field of nature
conservation.
Numerous guidelines in the framework of the
MCPFE process resolutions or Forest Europe, devoting
adequate attention to the conservation of biodiversity
and cultural and spiritual values in forest area, were
adopted on the pan-European level. The Pan-European
Biological and Landscape Diversity Strategy and Bern
Convention on the Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats, both strongly affecting EU
policies in this field, were also adopted on the same
level. The directives on birds and habitats, already
transferred into our legislature, represent the basic
framework of nature conservation in EU. Although
EU does not have a common forest policy, the forests
are primarily present in the common environmental
and agricultural policies or, respectively, policy of
rural areas development, and partially also in the
common energy, science and research, and cohesion
policy. All these policies are linked by the EU forestry
strategy and EU Forest Action Plan.
Even before the transfer of the nature conservation directives, Slovenia implemented the Act
on Forests. Since this Act’s goal is to ensure the
close-to-nature and multi-use forest management,
the system of forest development planning, based
on the national forest program, is favorable for
conserving biodiversity and natural values in forest
area. Giving nature conservation with a chance to
incorporate necessary actions into forest management plans applying special guidelines is of utmost
importance. In addition to the basic instrument
for ensuring nature conservation forest functions
as well as production and all other forest roles,
the segregation approach, where protective forest
are proclaimed due to an exceptional emphasis on
ecological functions, also plays a major part.
In segregation approach, types of action or,
respectively, management limitations are specified,
in the case of reserves forest management measures
are not allowed at all; in integration approach, it is
important to survey favorability of forest condition
GozdV 69 (2011) 1
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and sustainably ensure such a condition in addition
to active management which follows economy and
social goals as well as nature conservation ones.
Forest and nature conservation policies apply
similar measures for attaining their goals, but they
put different emphasis on them. These measures in
Slovenian conditions include primarily the following:
(1) action types on a general level, set by regulations,
(2) protected areas, (3) economic management and
management planning, (4) management measures, (5) financial supports and compensations,
(6) monitoring and reporting and (7) ensuring of
public services.
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Doseganje ciljev varstva narave pri gospodarjenju
z gozdom v Sloveniji
Reaching Nature Conservation Goals through Management
of Forests in Slovenia
Peter Skoberne1
Izvleček:
Skoberne, P.: Doseganje ciljev varstva narave pri gospodarjenju z gozdom v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 69/2011,
št. 1. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek obravnava povezavo ciljev varstva narave z načinom gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji v okviru
mednarodnih procesov in obveznosti. Intenzivnejše gospodarjenje z gozdom mora biti usklajeno tudi z ekološko
in socialno komponento, da gospodarjenje z gozdom lahko označimo za trajnostno, kar dolgoročno pomeni
najgospodarnejši pristop. S tem ne zagotavljamo le dohodka lastnikom gozdov, ampak tudi delovanje ekosistemskih
storitev. Povečanje intenzivnosti gospodarjenja z gozdom pomeni tudi potrebo za intenzivnejše vrednotenje in
poudarjanje gospodarskega pomena neproizvodnih funkcij.
Ključne besede: varstvo narave, trajnostno gospodarjenje z gozdom, ekosistemski pristop, Slovenija
Abstract:
Skoberne, P.: Reaching Nature Conservation Goals through Management of Forests in Slovenia. Gozdarski vestnik,
69/2011, Vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit quot. 9. Translated by author, proofreading of the English text
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article deals with the connection of nature conservation goals and forest management in Slovenia in the frame
of international processes and requirements. A more intensive economic forest management has to be in line with
ecological and social component, as well. Only in this case it can be regarded as a sustainable management. This
approach is most suitable in a long run. Thus we are securing, in addition to the income of forest owners, ecosystem
services, too. More intensive economic forestry at the same time implies a need for more intensive evaluation and
emphasizing of non-productive forest functions.
Key words: nature conservation, sustainable forest management, ecosystem approach, Slovenia

1

Uvod

Trajnostno gospodarjenje z gozdom, torej uravnoteženo upoštevanje gospodarske, ekološke in
socialne vloge gozda, je v praksi gotovo velik izziv.
Dolgoročno zastavljeno načrtovanje daje skladnejše
rezultate kot kratkoročno, saj so za krajša obdobja
značilna večja nihanja moči posameznih interesov,
s tem pa je več verjetnosti za motnje v uravnoteženosti posameznih vlog. Vsako obdobje ne prinaša
samo drugačnih družbenogospodarskih okoliščin,
ampak tudi nove poglede, tehnologije, težnje,
spoznanja, razumevanja, s tem pa tudi spremembe
pri načrtovanju in izvedbi posamezne dejavnosti.
Problem spominja na reševanje zapletene enačbe
z veliko spremenljivkami.
Načeloma je intenzivnejša gospodarska raba
gozdov s stališča varstva narave mogoča, vendar
mora biti skladna s cilji varstva narave, da bi ohranila
trajnostni značaj.
18

Razčistiti je treba predvsem dvoje kompleksnih
vprašanj:
– 	Kaj pomeni intenzivna gospodarska raba
gozdov?
– 	Kateri so cilji varstva narave?
Intenzivnost gospodarske rabe gozdov ne pomeni
zgolj povečanje poseka, ampak, na primer, tudi večji
delež predelave lesa v kakovostne izdelke in njihovo
trženje. Pomeni tudi boljše izkoristke pri spravilu,
transportu in skladiščenju, učinkovitem prostorsko/
časovnem načrtovanju, pa tudi gospodarskem upoštevanju prispevka ekosistemskih storitev gozda na
nekem območju.
Kaj pa cilji varstva narave?
Načelni strateški cilji so sicer dobro vodilo za
pripravo dolgoročnih dokumentov, seveda pa preveč
1

Dr. P. S., Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana
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splošni za operativno raven. Podrobnejših ciljev in
ukrepov ni vedno preprosto opredeliti, saj terjajo
dobro poznavanje stanja, časovno-prostorske dinamike in ekologije vrst ter habitatnih tipov. Uspešnim
rešitvam te zahtevne naloge se lahko približamo le z
dobrim sodelovanjem naravovarstvenih in gozdarskih strokovnjakov.
Dobra strokovna utemeljenost omogoča po eni
strani večjo optimizacijo intenzivnejše gospodarske
rabe gozda, saj laže ocenjujemo morebitne vplive na
konkretne cilje in ukrepe, hkrati pa lahko tudi omeji
pretirane kratkoročne in delne interese.
Temelj za usklajeno ravnanje je, da je med deležniki vzpostavljeno zaupanje, da so interesi odkriti,
jasno izraženi in strokovno utemeljeni ter seveda,
da je vzpostavljena živa komunikacija.

2

Varstvo narave in načini
gospodarjenja z gozdom
na svetovni, regionalni in
državni ravni

Konferenca združenih narodov o okolju in razvoju
(UNCED) v Rio de Janeiru leta 1992 je bila prelomni
politični dogodek na svetovni ravni glede spremembe
paradigme varstva narave od konfrontacije k integraciji. Na najvišji ravni je bil utemeljen trajnostni
razvoj kot edina možnost za razvoj človeštva glede na
omejene vire. Na tej konferenci so bila med drugim
sprejeta Konvencija o biološki raznovrstnosti ter
neobvezna načela gospodarjenja z gozdom.

Iz Konvencije o biološki raznovrstnosti je izšlo
načelo ekosistemskega pristopa (ecosystem approach)
kot temeljno načelo pri gospodarjenju z naravnimi
viri, kar vključuje tudi gospodarjenje z gozdom.
Poudarek je, da se gospodarjenje obravnava celostno in da upošteva tudi druge funkcije, procese in
sestavine ekosistema.
Načela o gozdu (Forest Principles) so skušala
opredeliti trajnostno gospodarjenje z gozdom. Na
konferenci v Rio de Janeiru zaradi različnih pogledov
ni bilo mogoče sprejeti mednarodno obvezujočega
dokumenta, zato se je usklajevanje nadaljevalo v
dolgotrajen proces v okviru novoustanovljenega
Sveta za trajnostni razvoj. Postopoma se je izoblikoval pristop trajnostnega gospodarjenja z gozdom
(Sustainable Forest Management – SFM) .
Na evropski ravni potekata vzporedno dva ministrska procesa, in sicer: Varstvo gozdov v Evropi (MCPFE
– Forest Europe) in Okolje za Evropo (Environment
for Europe). V prvem sodelujejo ministri, pristojni za
gozdarstvo, v drugem pa ministri, pristojni za okolje.
V obeh primerih gre za usklajevanje pri izvajanju obeh
globalnih pristopov na regionalni, evropski ravni: trajnostnega gospodarjenja z gozdom in ekosistemskega
pristopa kot načina izvajanja Konvencije o biološki
raznovrstnosti. Potrebno je bilo kar nekaj napora, da
oba ministrska procesa potekata usklajeno.
Vse to uokvirja načrtovanje in ukrepanje na
državni ravni, ki edino seže neposredno na izvedbeno, lokalno raven, do lastnikov in drugih deležnikov (sl. 1).

Slika 1: Shema pristopov za trajnostno gospodarjenje z gozdom na globalni, regionalni in državni ravni
GozdV 69 (2011) 1
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3

Pristop k upravljanju
območij Natura 2000 v
Sloveniji

V Evropski uniji so s predpisi urejena le področja, kjer
je izrazit skupni interes. Eno od njih je tudi varstvo
narave, saj za naravo politične meje niso odločilne,
ukrepi za njeno ohranjanje pa so vendarle omejeni
z mejami posamezne države. Zato v Evropski uniji
veljata Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih, ki
opredeljujeta evropsko pomembne vrste in habitatne
tipe ter obvezujeta države članice, da te vrste na svojem
ozemlju ohranjajo v ugodnem stanju na dva načina:
z zavarovanjem posameznih vrst in z ohranjevanjem
njihovih ključnih življenjskih prostorov. Taka območja
so opredeljena kot območja Natura 2000.
Območja Natura 2000 imajo torej natančno določen, specifičen in s stališča varstva narave dokaj ozek
cilj: ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih
tipov, zaradi katerih je območje opredeljeno. Eno
območje je lahko namenjeno ohranjanju življenjskega
prostora za več vrst in habitatnih tipov.
Slovenija mora zaradi svoje lege med Alpami,
Dinaridi, Panonsko nižino in Sredozemljem poskrbeti po Direktivi o habitatih v dveh biogeografskih
območjih za kar 203 vrste in 60 habitatnih tipov!
Poleg tega imajo nekatere vrste (npr. velike zveri)
prostorsko obsežen življenjski prostor, zato morajo
biti tudi območja Natura 2000 večja. Približno enako
veliko območje za velike zveri zavzema v Sloveniji
okoli 12 % državne površine, v Franciji pa pomeni
to komaj 0,4 % državnega ozemlja. Veliko evropsko
pomembnih vrst in habitatnih tipov ter vrste z
velikim življenjskim teritorijem na majhni državni
površini potisnejo Slovenijo med države z največjim
deležem omrežja območij Natura 2000 v Evropski
uniji (35,5 %). Ponovna potrditev, da je narava v
Sloveniji res bogata in dobro ohranjena.
Velik izziv za varstvo narave je, kako upravljati
s temi območji. Prednost direktiv je, da ne predpisujejo načina, ampak le cilje, zato ima vsaka država
pri izvajanju popolnoma proste roke. V Sloveniji
smo se odločili, da bomo tisti del upravljanja, ki je
povezan z rabo naravnih virov, vključili v obstoječe
sisteme. Tu gre predvsem za gozdarstvo, lovstvo,
ribištvo, vodno gospodarstvo in deloma kmetijstvo.
Ker je okoli 60 % območij Natura 2000 v gozdovih,
je vključevanje ciljev območij Natura 2000 v sistem
načrtovanja z gozdovi izjemno pomembno.
Podrobnejši cilji, ukrepi in nosilci so opredeljeni v Programu upravljanja območij Natura 2000
(BIBIČ, 2007).
20

Tudi v tem primeru je sodelovanje med strokovnimi službami na izvedbeni ravni izjemno
pomembno. Dobro poznavanje ciljnih vrst in njihovih
ekoloških zahtev v konkretnih območjih je ključno
za učinkovito doseganje ciljev. Poleg tega se na tak
način lahko izognemo slepemu izvajanju ukrepov, ki
so sicer okvirno predpisani, a je mogoče strokovno
utemeljiti, da ne prispevajo k ohranjanju ciljnih vrst
oz. habitatnih tipov.
Če zdrži predpostavka, da je dosedanja praksa
gospodarjenja z gozdom omogočila tako kakovostno stanje ciljnih vrst, da dosegajo merila za
vključitev v omrežje območij Natura 2000, potem
za gospodarjenje v približno enakih okvirih ne
bi smelo biti novih ovir. Seveda pa je treba zelo
pozorno spremljati in ocenjevati morebitni vpliv
drugačnih oblik gospodarjenja, bodisi opuščanja
določenih praks ali pa spremembe tehnologije oz.
intenzifikacijo izkoriščanja.

4

Izjemni osebki dreves v
gozdu

Omenimo še izjemne drevesne osebke v gozdu.
Z gospodarskega stališča ne moremo opravičiti
njihovega ohranjanja, so pa dober primer za prikaz
drugih kakovosti, ki jih lahko priznamo drevesu:
npr. vidik izjemnosti (mere, starost), estetski in
kulturno-pričevalni pomen (HABIČ, 2006).
Seveda dreves, kot je na primer Rajhenavska
jelka v Kočevskem rogu (sl. 2), ne bi bilo v gozdu,
če ne bi imela do njih pozitivnega odnosa lastnik in
pripravljavec gozdnogospodarskega načrta. To, na
primer, dokazujejo že načrti Leopolda Hufnagla za
Auerspergove gozdove na Kočevskem (KOCJAN,
2009).

5 	Razmerje med ekološko
(ohranjanjem narave)
in proizvodno funkcijo
gozdov
Vzdrževanje razmerja med vsemi tremi (ekološki,
ekonomski in socialni) stebri trajnostnega razvoja je
stalen izziv, predvsem takrat, ko ima človek dovolj
moči in sredstev, da obsežneje posega v gozdni prostor. Takrat se pojavijo dileme, kako izkoriščati in
hkrati ohranjati naravo. Kot primer se seznanimo
z razmišljanji Antona ŠIVICA (1924) o obsežnih
gozdnih območjih na Dolenjskem. Čeprav so bili
ti gozdovi obremenjeni s služnostnimi pravicami,
so izkoriščali gozdove predvsem v bližini naselij
GozdV 69 (2011) 1
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Slika 2: Rajhenavska jelka
v Rogu

ali na določenih mestih (npr. glažute, pridobivanje
pepelike). Tam so bili gozdovi skoraj popolnoma
izsekani, bolj oddaljene gozdne površine pa so
bile še v prvih desetletjih 19. stoletja bistveno bolj
ohranjene (ŠIVIC, 1924: 564). Z razvojem prometne infrastrukture (ceste, železnica), tehnike
sečnje, spravila ter predelave lesa, vse seveda v
povezavi z velikim povpraševanjem po lesu, sta se
zelo spremenili podoba in struktura tudi teh, bolj
oddaljenih in ohranjenih gozdov. To je kot izkušen
gozdar dobro poznal ŠIVIC (1924: 564):
GozdV 69 (2011) 1

Nasprotno pa so velikanske, bolj oddaljene gozdne
ploskve ostale od sekire nedotaknjene: stari gozdi so
tod ostali še ohranjeni našim neposrednim prednikom,
nam in naši mladini. Toda to kar so pustila prejšnja
stoletja ohranjenega ali pa le polagoma in počasi
izpreminjala, preminja sedanja doba s sredstvi, ki
jih ima na razpolago, silno hitro.
Tako je prodrla tudi v označeno ozemlje s cestami
in parnimi žagami, se mu približala z železnico in
je v malo desetletjih iztrebila iz gozdov drevesne
velikane. Gozdnim sestojem je odmerjena dandanes
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kratka življenjska doba, ki ne dopušča, da bi zopet
vzrastla debla tako ogromne debeline. S krajšo
porabno dobo pa, kakor vsak gozda in umen gozdni
posestnik ve, ne škodujemo gozdarstvu, temveč
pomnožujemo denarno vrednost gozda in tudi njegovo narodnogospodarsko korist. Današnji gozdni
upravitelj mora ravnotako kakor gozdni posestnik,
biti ne samo gojitelj gozda, temveč tudi trgovec.
Kljub temu modernemu naziranju pa upravitelj
gozda večkrat s prav težkim srcem vzame slovo od
starega gozda, ki ga mora vsled predpisanega mu
gospodarstva izročiti sekiri.
Kljub popolnoma drugačnim razmeram med
Šivičevim in zdajšnjim časom, v njegovih besedah
zaznamo znano dilemo: gozda ne moremo hkrati
popolnoma varovati in izkoriščati. Iskanje srednje
poti pa ni preprosto, sploh če so na eni strani zahteve
po večji gospodarski učinkovitosti, na drugi strani
pa je zavest, da je le zmerno (kaj spet to pomeni?)
izkoriščanje dolgoročno najbolj varno in varčno,
gospodarno.
Leta 1902 je Šivic nastopil prvo službo pri knezu
Schwarzenbergu (ANONIM, 1929: 134). Za to družino je znano, da je bila med prvimi veleposestniki v
avstro-ogrski monarhiji, ki je zaradi varstva narave
iz gospodarjenja izločila določena območja – rezervacije (SCHMID, 1907:299). Mogoče se je že pri tem
navzel naravovarstvenega duha, ki ga je spremljal
ves čas njegovega poklicnega delovanja. Leta 1940
je zaključil z delom v gozdarski službi in deloval na
področju varstva narave (PETERLIN, 1976: 87) kot
prvi slovenski poklicni naravovarstvenik (1944–1954
– PETERLIN, 2006: 49).
Zato ni nenavadno, da se je kljub jasni opredelitvi
za gospodarsko izkoriščanje gozdov, dobro zavedal
pomena sonaravno ohranjenih gozdov in pragozdov
in iskal možnosti, da bi jih lahko vsaj delno ohranili
ŠIVIC (1924: 565):
Vprašamo, jeli se od onih krasnih pragozdov, ki
so se nekoč na tako obsežni ploščini razprostirali po
našej deželi, ne bi dalo vsaj nekaj oteti in ohraniti za
ljubitelja narave in naše potomce, za umetnika, za
raziskovalca, gozdarja, posebno pa za našo mladino,
ki se ji dandanes nudi tako malo idealnih nagonov?
Mali in srednji gozdni posestnih v te svrhe ne more
doprinesti materielnih žrtev; zahteva pa se lahko
od njega, da nalašč ne kvari naravnih spominkov,
ki jih je zgradila priroda. Pač pa bi mogla velika
gozdna posestva pustiti posamezne gozdne ploskve
ali vsaj posamezna imponujoča debla neposekana
in ohraniti bodočnosti podobe, ki bi nam sicer bile
za vselej izgubljene.
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V tedanjem času je bila proizvodna funkcija edina
družbeno priznana kategorija, zato je bilo tudi naravovarstveno razmišljanje usmerjeno v dve možnosti:
ločevanje gospodarskega gozda in zavarovanih
površin. Šivic je videl možnost ohranjanja pragozdov
predvsem na večjih posestih. Glede pragozdov je
bil tudi zelo jasen; na takih območjih ni predvidel
nikakršne rabe (ŠIVIC, 1924: 566):
Kar je kdo odmeril, da bodi ohranjeno ko »spomenik narave«, to mora potem tudi popolnoma
prepustiti naravi sami, ki naj v tem gozdu gospodari
po svojih lastnih zakonih, ne da bi se človek vtikal v
njeno oblast.
V zdajšnjem času ostaja enaka temeljna dilema,
reševati pa jo moramo v sedanjih družbenih, gospodarskih in političnih okoliščinah, seveda z vsem
znanjem in modrostjo, ki jo premoremo.
Naravovarstveni okvir za iskanje rešitev je gotovo
širši kot v Šivičevem času, rezervatno varstvo je le
eden od načinov, in še ta omejen na razmeroma
majhne površine. Preostale gozdne površine niso
izključene iz naravovarstvenega ukrepanja. Iskanje kompromisa je bolj usmerjeno v prostorsko
časovno načrtovanje, kar pa terja mnogo znanja
in sodelovanja.
Od leta 2008 poteka obsežna študija ekonomskih
razsežnosti ekosistemskih storitev (TEEB – The
Economics of Ecosystems and Biodiversity) pod
vodstvom ekonomista Pavana Shukdeva. Ta, celovitejši in s tem tudi bolj realen ekonomski izračun,
lahko temeljito spremeni razumevanje in načrtovanje
gospodarske bilance posamezne države. Hitro se
namreč izkaže, da, npr., čezmerna sečnja, če posledično poveča erozijo ali ogrozi vire pitne vode, na
državni ravni povzroči primanjkljaj. Gospodarsko
vrednotenje neproizvodnih funkcij gozda torej
lahko bistveno spremeni pogled na to, kaj pomeni
intenzivnejše gospodarjenje z gozdom.
Kot smo omenili v uvodu, med načine intenzivnejše rabe gozda prištevamo tudi bolj kakovostno
predelavo lesa, ko ob manjši količini lesa dosežemo
večji gospodarski učinek.
V povezavi s kmetijstvom so nadaljnje možnosti
povezane s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih
površin in uporaba te lesne mase za energetsko
izrabo.

6

Zaključek

Opredelitev ciljev je ena najpomembnejših, ključnih, hkrati pa tudi zahtevnih nalog varstva narave.
Dolgoročna vizija je nedvoumna: cilj je ohranitev
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rastlinskih in živalskih vrst ter ekosistemov,
vključno z naravnimi procesi. Določanje ciljev
na izvedbeni ravni pa je zaradi kompleksnosti, pa
tudi razpoložljivih podatkov mnogo težje. Bolj
ko je cilj na splošno opredeljen, težje je načrtovati in izvajati določen ukrep, pa tudi spremljati
doseganje cilja.
Prenos evropske zakonodaje v slovenski pravni
red je na področju varstva narave prinesel tudi
mnogo konkretnejše cilje za varstvo narave: ohranjanje točno določenih vrst in habitatnih tipov v
ugodnem stanju. Seveda je ta konkretnost nov izziv
za naravovarstvenike pa tudi gozdarje.
Poleg tega je rezultat naravovarstvene dejavnosti,
torej doseganje ciljev varstva narave, konsenz med
vsemi deležniki v prostoru, zato je končni rezultat odvisen tudi od tega, do katere mere se drugi
deležniki poistovetijo s cilji varstva narave in so
jim, glede na svoje cilje, pri izvajanju pripravljeni
slediti. Kadar so cilji vseh dejavnosti postavljeni
dovolj dolgoročno, je razhajanj manj, saj se s takim
razmišljanjem dejansko približujemo trajnostnemu
pristopu. Čisto drugače je pri uveljavljanju kratkoročnih, posebno pa tudi prostorsko omejenih
interesov. V takih primerih je mnogo več možnosti
za nasprotje s cilji varstva narave.
Svetovni vrh v Rio de Janeiru (1992) je postavil
politične temelje trajnostnega razvoja, opozoril, da je
vsak odgovoren za ohranjanje biotske raznovrstnosti
in postavil obveznost vključevanja ciljev varstva
narave v vse dejavnosti.
V Sloveniji smo sicer uspešno povezali tradicijo
trajnostnega gospodarjenja z gozdom z integracijo
načel varstva narave v načrtovanje in izvajanje. Zato
se nismo odločili, da bi za območja Natura 2000
določali posebne upravljavske načrte in organizacije,
ampak je Vlada RS sprejela program upravljanja,
ki zavezuje vse sektorje, pristojne za rabo naravnih
virov, da vključijo cilje varstva narave v svoje sektorske načrte.
Tako je pravnoformalno in organizacijsko postavljen ves okvir izvedbe od zavez v Rio de Janeiru prek
drugih mednarodnih zavez, obveznosti iz evropske
zakonodaje do izvajanja sektorskega načrta.
Seveda pa je to le okvir, v katerem poteka realno
življenje, sestavljeno iz deležnikov z različnimi
interesi, kar terja nenehno komunikacijo skupnega
iskanja doseganja ciljev in tudi skupnega spremljanja,
kako uspešni smo pri izvajanju ukrepov in izpolnjevanju ciljev. Sposodimo si prispodobo s smučarskih
tekmovanj: načrtovanje je prvi tek, izvedba – drugi.
Uspešnost se šteje po obeh tekih! Normalna pot do
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tega pa vodi prek zaznavanja in konstruktivnega
reševanja konfliktov.
Tako je, na primer, gospodarska vloga pomembna,
ni pa edina korist, ki nam jo gozd nudi, če ostanemo na sebični strani. Tudi glede intenzivnosti
gospodarjenja velja skupaj iskati rešitve. Nekatere
so videti zelo preproste, ni pa nujno, da so dolgoročno najboljše. Razmisliti velja, kako bolj smotrno
urediti koncesijska razmerja, kako povečati finančni
učinek izkoriščanja lesa, da ne ostanemo na ravni
dobavljavcev surovine, ampak proizvajalcev uspešnih
izdelkov. Možnost intenziviranja je tudi v dinamičnem prostorskem gospodarjenju, pa tudi ustrezni
tehnologiji in predvsem izobraževanju, iskanju
sekundarnih možnosti za dohodek (npr. rekreacija,
priznavanje ekosistemskih storitev). Skratka, izziv
je, kako obresti gozda (ki so mnogo več kot letni
prirastek!) kot dober gospodar kapitalizirati, hkrati
pa ne načenjati glavnice. Tak način razmišljanja in
delovanja bo gotovo skladen tudi z uresničevanjem
ciljev varstva narave.

7
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Z načrtnim strokovnim delom z gozdovi najbolje
ohranjamo naravo
We Preserve the Nature Best through our Methodical Professional
Work with Forests
Živan Veselič1, Dragan Matijašić2
Izvleček:
Veselič, Ž., Matijašić, D.: Z načrtnim strokovnim delom z gozdovi najbolje ohranjamo naravo. Gozdarski vestnik,
69/2011, št. 1. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 3. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gozd je daleč najpomembnejša, vsaj pretežno ohranjena prvina slovenske krajine. Sonaravno gozdarstvo ohranja
gozd, hkrati s pridobivanjem dobrin iz njega, kar najbolj naraven. Zato je sonaravno gozdarstvo temelj ohranjanja
narave v vsej krajini. Sonaravno gozdarstvo je kot celovit način dela z gozdom v Sloveniji uveljavil prof. dr. Dušan
Mlinšek, eden od pionirjev sonaravnega gozdarstva v svetu. V Sloveniji sonaravno gospodarimo z gozdom že
več kot 50 let. Za ohranjanje narave v vsej EU in tudi v Sloveniji je bilo pomembno osnovanje omrežja Natura
2000. Slovenska posebnost je, da se ukrepi za doseganje varstvenih ciljev v območjih Natura 2000 v Sloveniji
načrtujejo v načrtih posameznih sektorjev. Ukrepi v gozdovih se tako načrtujejo v gozdnogospodarskih načrtih
in dolgoročnih načrtih za upravljanje z divjadjo. Iz območnih enot ZGS smo zbrali menja o dosedanjem delu pri
načrtovanju ukrepov za doseganje varstvenih ciljev v gozdovih območij Natura 2000 in predloge za še boljše delo
na tem področju v naprej.
Ključne besede: sonaravno gozdarstvo, gozdnogospodarsko načrtovanje, varstvo narave, Natura 2000, Slovenija.
Abstract:
Veselič, Ž., Matijašić, D.: We Preserve the Nature Best through our Methodical Professional Work. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot.
3. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forest is by far the most important at least mostly preserved element of the Slovenian landscape. The close-tonature forestry keeps the forest as natural as possible, acquiring the goods from it at the same time. The close-tonature forestry is therefore a basis for nature conservation in the whole landscape. The close-to-nature forestry
as a complex manner of working with forest in Slovenia was implemented by Prof. Dr. Dušan Mlinšek, one of
the pioneers of the close-to-nature forestry in the world. The close-to-nature forest management is performed in
Slovenia for over 50 years. Founding the Natura 2000 network has played an important role for nature conservation
in the whole EU as well as in Slovenia. The measures for achieving protection goals in Natura 2000 areas being
planned in individual sectors’ plans represent a Slovenian specialty. The measures in forests are thus planned in
forest management plans and long-term wild game management plans. We collected opinions on the previous
work for planning of measures for attaining protection goals in the Natura 2000 forests and propositions for even
better work in this field in the future.
Key words: close-to-nature forestry, forest management planning, nature protection, Natura 2000, Slovenia.

1

Uvod

Sonaravno gozdarstvo je temelj ohranjanja narave
v vsej krajini. Gozd je daleč najpomembnejša, vsaj
pretežno ohranjena prvina slovenske krajine. Sonaravno gozdarstvo pomeni izpopolnjeno trajnostno
gozdarstvo in uresničevanje ekosistemskega načela
pri delu z gozdom na najboljši način – na način,
kot to dela narava.
Ker se pri večnamenskem sonaravnem gospodarjenju z gozdom prilagajamo rastiščnim razmeram in
24

upoštevamo vse funkcije gozda, je usmerjanje dela
z gozdom strokovno zahtevno in mora biti nujno
skrbno načrtovano.
Za ohranjanje narave v vsej EU in tudi v Sloveniji
je bilo pomembno osnovanje omrežja Natura 2000.
Med vsemi državami v EU je v Sloveniji delež območij
Mag. Ž. V., Zavod za gozdove Slovenije CE, Večna pot,
2 1000 Ljubljana
2
D. M., Zavod za gozdove Slovenije CE, Večna pot, 2
1000 Ljubljana
1
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Natura 2000 največji, saj zajema kar 35,5 % ozemlja
Slovenije in skoraj polovico vseh gozdov. Slovenska
posebnost je, da se ukrepi za doseganje varstvenih
ciljev v območjih Natura 2000 v Sloveniji načrtujejo
v načrtih posameznih sektorjev. Ukrepi v gozdovih
se tako načrtujejo v gozdnogospodarskih načrtih in
dolgoročnih načrtih za upravljanje z divjadjo.
V ta namen je vzpostavljeno tesno sodelovanje
Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, ki pred pripravo gozdnogospodarskih
načrtov gospodarskih enot in načrtov območij za
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo
skupaj, pogosto tudi na posebnih skupnih delavnicah,
dorečeta izhodišča, na podlagi katerih Zavod RS za
varstvo narave pripravi naravovarstvene smernice, ki
se upoštevajo pri pripravi načrtov za gospodarjenje
z gozdovi oziroma upravljanje z divjadjo.

načela pri delu z gozdom na najboljši način – na
način, kot to dela narava.
Sonaravno gozdarstvo je kot celovit način dela z
gozdom v Sloveniji uveljavil prof. dr. Dušan Mlinšek,
eden od pionirjev sonaravnega gozdarstva v svetu.
V Sloveniji z gozdom sonaravno gospodarimo že
več kot 50 let.
V Sloveniji je sonaravno gozdarstvo prostorsko,
vsebinsko in časovno širše od Nature 2000. Zajema
vse gozdove, medtem ko Natura 2000 le del njih,
zajema vse prvine gozda, medtem ko se Natura
2000 osredotoča predvsem na posamezne elemente
ekosistema, v Sloveniji pa je bilo sonaravno gozdarstvo uveljavljeno tudi mnogo prej. Dandanes bi
slovensko gozdarstvo lahko opisali kot sonaravno s
posebnim poudarkom na posamezne prvine gozdov
v območjih Natura 2000.

2	Sonaravno gozdarstvo
Sonaravno gozdarstvo je praksa gospodarjenja
z gozdovi, pri kateri se cilji trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi dosegajo z
ohranjanjem naravnih gozdov in gozdnogojitvenim
pristopom, pri katerem se oponašajo naravni procesi,
tudi naravne motnje. (Golob, 2008)
Sonaravno gozdarstvo pomeni izpopolnjeno trajnostno gozdarstvo in uresničevanje ekosistemskega

3	Značilnosti sonaravnega
gozdarstva
3.1	Sonaravno gozdarstvo ohranja
ekološko ravnotežje v krajini
Gozd je s funkcionalnega in vizualnega vidika
izjemno pomembna prvina krajine, zato ga v krajini
ohranjamo v največji mogoči meri. Pomembne so
tudi skupine gozdnega drevja in posamična gozdna
drevesa v krajini. Srečujemo se z velikimi pritiski
na gozdni prostor.

3.2	Sonaravno gozdarstvo je trajnostno z
vidika vseh vlog gozda.
Sonaravno gozdarstvo vključuje razširjeno načelo
trajnosti – zagotavljanje trajnosti vseh funkcij gozda
– ekoloških, proizvodnih in socialnih.
Nekatere funkcije se med seboj izključujejo, zato
je treba rabo gozdnega prostora skrbno načrtovati
in v načrtovanje vključiti lastnike gozdov in javnost
(participacija!).

3.3	Sonaravno gozdarstvo obravnava
gozdni ekosistem celostno.

Prof. dr. Dušan Mlinšek (foto: mag. Ljubo Cenčič)
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Z vrstno in strukturno zelo pestrim gozdnim
ekosistemom, ki ga odlikujejo zapleteni odnosi
med živim in neživim svetom, ter znotraj vsakega
od svetov gospodarimo tako, da ohranjamo vse
njegove prvine ter s tem tudi dinamično ravnotežje
gozdnega ekosistema.
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3.6	Sonaravno gozdarstvo
temelji na kognitivnem pristopu
– nenehnem monitoringu in
učenju.

Foto: mag. Hrvoje Oršanič

Gozd je kompleksen naravni sistem, katerega
značilnosti ne poznamo v vseh podrobnostih. Zato moramo njegov razvoj usmerjati
skladno s teorijo o upravljanju kompleksnih
sistemov – z določitvijo okvirne dolgoročne
vizije gozda in skrbnim spremljanjem njegovega odziva na naše ukrepe.

3.4	Sonaravno gozdarstvo posnema
naravne procese in strukture.

3.7	Sonaravno gozdarstvo temelji na
dolgoročni ekonomski učinkovitosti.

Pri usmerjanju razvoja gozdnih ekosistemov v
čim večji meri sledimo procesom in strukturam
naravnih gozdnih ekosistemov. Zlasti je pomembno
gozdne sestoje obnavljati naravno in oblikovati
zmes drevesnih vrst in zgradbo sestojev čim bližje
naravnim.

Sonaravno gozdarstvo v največji mogoči meri
izkorišča naravne procese gozdnega ekosistema
in jih usmerja k proizvodnim in drugim ciljem le
z najnujnejšim vložkom energije.
K njegovi dolgoročni ekonomski učinkovitosti
še posebno prispeva ohranjeno okolje. Naravi ne
damo priložnosti, da bi nam izstavila račune za
motnje v naravi.

3.5	Sonaravno gozdarstvo se prilagaja
rastiščnim značilnostim.
Pri usmerjanju razvoja gozdov se iz ekoloških in
ekonomskih razlogov prilagajamo individualnim
značilnostim gozdnih rastišč. Slovenija je rastiščno
zelo pestra. V teh razmerah terja prilagajanje naravi
prožnost (sproščenost) pri izbiri gozdnogojitvenih
sistemov.
26

3.8	Sonaravno gozdarstvo potrebuje
načrtovanje ukrepov na širši in
detajlni ravni.
Rastiščnim in sestojnim razmeram ter funkcijam
gozdov prilagojeno delo z gozdom – prilagojeno
izbiranje gozdnogojitvenih sistemov in ukrepov –
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terja skrbno gozdarsko načrtovanje. Le-to temelji
na podrobni proučitvi rastišč, sestojev in funkcij
gozdov ter skrbnem spremljanju učinkov gozdnogojitvenih ukrepov.

4	Načrtovanje varstvenih
ciljev in ukrepov v
gozdovih območij NATURA
2000
Za ohranjanje narave v vsej EU in tudi v Sloveniji
je bilo pomembno osnovanje omrežja Natura 2000.
Slovenska posebnost je, da se ukrepi za doseganje
varstvenih ciljev v območjih Natura 2000 v Sloveniji
načrtujejo v načrtih posameznih sektorjev. Ukrepi
v gozdovih se tako načrtujejo v gozdnogospodarskih načrtih in dolgoročnih načrtih za upravljanje
z divjadjo
Na Zavodu za gozdove Slovenije že četrto leto
uspešno sodelujemo z Zavodom RS za varstvo narave
na področju usklajevanja naravovarstvenih smernic.
Postopek in način usklajevanja sta bila celostno
domišljena in pripravljena v sklopu projekta LIFE
NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in
informacijski sistemi, ki je potekal pod vodstvom
Zavoda RS za varstvo narave v letih 2005 do 2007.
Oktobra 2007 je bil s strani Vlade RS potrjen OpeGozdV 69 (2011) 1

rativni program – program upravljanja območij
Natura 2000 z obdobjem veljavnosti od leta 2007
do 2013. Takrat je Vlada RS naložila Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj pri pripravi
gozdnogospodarskih načrtov zagotovi vključitev varstvenih ciljev in ukrepov v območjih NATURA 2000
prek upravljavskih smernic Zavoda RS za varstvo
narave. Na tak način so gozdnogospodarski načrti,
ki vključujejo in upoštevajo varstvene usmeritve,
postali načrti, ki so potrebni za varstvo območij
NATURA 2000.
Skladno z navedeno zahtevo Vlade RS je bila
februarja leta 2008 v Uradnem listu RS objavljena
sprememba Pravilnika o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih. V 5. členu tega Pravilnika
je zapisano: “V primeru, da GGE zajema posebna
varstvena območja - območja NATURA 2000, se (…v
načrt..) vključijo cilji in ukrepi, potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst,
njihovih habitatov in habitatnih tipov po predpisih
in programih, ki urejajo ohranjanje narave in se po
potrebi podrobneje določijo.” Tako je bila zagotovljena
pravna podlaga za vgrajevanje naravovarstvenih
smernic za območja NATURA 2000 v vseh 159
gozdnogospodarskih načrtih, ki so navedeni v
Operativnem programu – programu upravljanja
območij NATURA 2000.
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Slika 1: Načrti GGE s prvim letom veljavnosti 2009

Konkretni postopek usklajevanja naravovarstvenih smernic poteka po dogovorjenih fazah. Na
začetku Zavod RS za varstvo narave pripravi osnutek
naravovarstvenih smernic ter ga posreduje Zavodu za
gozdove Slovenije v pregled. Temu sledi usklajevalna
delavnica, na kateri svoja stališča soočijo strokovnjaki
obeh Zavodov ter argumentirano poiščejo najustreznejše rešitve. Glavni del uskladitvene delavnice
sta pregled in diskusija o predlaganih varstvenih
conah ter pregled in usklajevanje podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo zagotavljanje.
Sodelovanje revirnih gozdarjev s strani Zavoda za
gozdove Slovenije je nepogrešljivo, saj je nepogrešljivo
njihovo poznavanje terenskih razmer in konkretnih
pogojev za ohranitev posamezne zavarovane vrste
ali habitatnega tipa v tej fazi. Po končani delavnici
ZRSVN usklajene usmeritve posreduje Zavodu za
gozdove Slovenije, ki jih ustrezno vključi v gozdnogospodarski načrt. V letih 2008 in 2009 smo na tak
način pripravili 17 gozdnogospodarskih načrtov
gozdnogospodarskih enot, v letu 2010 pa še 13.
V celotnem postopku je pomembna uporaba
vseh razpoložljivih podatkov o vrstah in habitatnih
tipih. Pri tem še posebej omenjamo Priročnik o
vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom, ki
ga je leta 2007 pripravil in izdal Gozdarski inštitut
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Slovenije (Golob, Skudnik, 2007). Ta priročnik je
obvezna literatura za vse gozdarske strokovnjake,
ki delajo na območjih Natura 2000, saj vsebuje vse
pomembne podatke o zavarovanih vrstah, ki so
povezane z gozdom.
Zavod za gozdove Slovenije je ustrezno prilagodil
predlogo za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov
ter dodal poglavja, ki podrobno opisujejo posebnosti
gospodarjenja na območju NATURA 2000. Nekatere
od novih vsebin gozdnogospodarskih načrtov GGE
so, npr., navajanje varstvenih usmeritev za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst živali in
njihovih habitatov ter navajanje konkretnih ukrepov
za izboljšanje življenjskih razmer prostoživečih
živali. Pri tem se upoštevajo varstvene usmeritve
za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst
živali in njihovih habitatov. V načrtih so navedene
in podrobno opisane varstvene cone za posamezne
vrste ter usmeritve za prihodnje gospodarjenje.
Za uspešen prenos usmeritev v terensko delo je
ključnega pomena opis varstvene cone znotraj opisa
konkretnega gozda oziroma odseka. Na tak način
zagotavljamo, da predpisani ukrepi znotraj odseka
– ter še posebno njihova izvedba – nikoli niso v
nasprotju z zapisanimi usmeritvami za posamezno
varstveno cono.
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Slika 2: Načrti GGE s prvim letom veljavnosti 2010 in 2011

Na Zavodu za gozdove Slovenije po treh letih
ocenjujemo, da je sistem usklajevanja naravovarstvenih smernic med Zavodom za gozdove Slovenije in
Zavodom RS za varstvo narave uspešen. Pri ocenah
delavnic prevladuje mnenje, da so le-te koristne
predvsem zaradi obojestranskih konstruktivnih
izmenjav informacij (pri čemer je pomembno tudi
odpravljanje napak pri zarisih varstvenih con) ter
zaradi možnosti strokovnega vplivanja na usmeritve.
Poudariti je treba, da timsko delo strokovnjakov
različnih profilov bistveno prispeva h kakovosti
smernic ter zmanjšuje možnost določanja nepotrebnih omejitev. Občasne težave v komuniciranju
nastajajo predvsem v primeru prekratkih delavnic
(za diskusijo si je treba vzeti čas), v prihodnosti pa bi
si želeli več možnosti terenskih ogledov, povezanih
s strokovno diskusijo.
Revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije so
v pretežni meri pozorni do zagotavljanja ugodnega
stanja varovanih vrst in habitatnih tipov. Na Zavodu za
gozdove Slovenije se zavedamo, da je bil obseg dosedanjega izobraževanja na tem področju premajhen, saj
je poznavanje kvalifikacijskih vrst še vedno relativno
šibko. Revirni gozdarji potrebujejo pomoč predvsem
takrat, ko je na istem območju več zavarovanih vrst,
smernice za ohranitev njihovih habitatov pa so si
GozdV 69 (2011) 1

nasprotujoče. Motijo jih tudi primeri neživljenjskih
birokratskih postopkov za izvajanje določenih ukrepov, na primer pri pridobivanju nekaterih dovoljenj
za gradnjo gozdnih prometnic.
V prihodnje bomo še izboljšali pretok informacij
med institucijami o stanju habitatov varovanih in
zavarovanih vrst. Zagotoviti bo treba sredstva za
izvajanje nadstandardnih ukrepov oziroma tistih
ukrepov, ki ne izhajajo iz gozdarskih in naravovarstvenih predpisov – pa bi koristno prispevali k
ugodnemu stanju v območjih NATURA 2000. Pri tem
mislimo predvsem na zagotavljanje sistematičnega
načina vzpostavitve in vzdrževanja ustrezne mreže
ekocelic v zasebnih gozdovih. Zavod za gozdove
Slovenije bo s podrobnim gojitvenim načrtovanjem v še večji meri zagotovil prenos usmeritev iz
gozdnogospodarskih načrtov v gozd. V prihodnje
bo treba pri upravljanja z območji NATURA 2000
okrepiti izmenjavo izkušenj s tujino ter zagotoviti
monitoring manjšinskih gozdnih habitatnih tipov
(tudi ob pomoči mednarodnih projektov).

5

Summary

The close-to-nature forestry is a basis for nature
conservation in the whole landscape. Forest is by
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far the most important at least mostly preserved
element of the Slovenian landscape. The close-tonature forestry stands for an advanced sustainable
forestry and realization of the ecosystem principle
in forest work in the best way – in the way the
nature does it.
Since we adapt ourselves to the site conditions and
take into account all forest functions at the multi-use
close-to-nature forest management, regulating the
forest work is a professionally demanding and has
urgently to be planned meticulously.
The close-to-nature forestry upholds ecological
balance in the landscape, it is sustainable from the
viewpoint of all forest roles, treats forest ecosystem
as a whole, copies natural processes and structures,
adapts to the site characteristics, is based on cognitive approach – constant monitoring and learning
as well as a long-term economic efficiency – and
requires measure planning on a broader and more
detailed level.
Founding of the Natura 2000 network has played
an important role for nature conservation in the
whole EU as well as in Slovenia. Slovenia has the
largest share of the Natura 2000 areas of all EU countries, since this share amounts to 35.5% of Slovenian
territory and almost a half of all forests. The measures
for achieving protection goals in Natura 2000 areas
being planned in individual sectors’ plans represent a
Slovenian specialty. The measures in forests are thus
planned in forest management plans and long-term
wild game management plans.
For this purpose, Slovenia Forest Service and
The Institute of the Republic of Slovenia for Nature
Conservation have established a close collaboration;
prior to the workout of forest management plans for
economy units and plans of areas for forest management and wildlife management, they together, often
at special joint workshops, determine starting points
on the basis of which The Institute of the Republic
of Slovenia for Nature Conservation prepares nature
conservation guidelines for forest management or
wild game management plans’ workout.
Description of the protection zone inside the
description of a specific forest or sector plays the
key role for a successful transfer of the guidelines
into the field work. Thus the regulatory measures
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inside a sector – and above all their realization – do
not conflict the written guidelines for an individual
protection zone.
After three years, we at the Slovenia Forest Service
estimate that the system of nature protection guidelines’ harmonization between the Slovenia Forest
Service and The Institute of the Republic of Slovenia
for Nature Conservation is successful. Evaluating the
already realized workshops, the prevailing opinion
has shown that they are useful above all due to the
positive information exchange on both sides (including the importance of correcting protection zones
outlines) and due to the possibilities of professional
influence on the guidelines.
In the future we will improve information flow
between the institutions concerning the habitats of
the preserved and protected species. Similarly, it will
be necessary to ensure assets for performing advanced
measures or those measures that do not originate in
forestry and nature protection regulations, but would
encourage favorable conditions in NATURA 2000
areas. Hereby we primarily think about ensuring a
systematic manner of establishing and sustaining an
appropriate network of eco cells in private forests.
Management of the Natura 2000 areas will have
to be supported by exchange of experiences from
abroad and we will have to ensure monitoring of
the minor forest habitat types (also with the help
of international projects).
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Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu
Natura 2000 Management Measures in Slovenian Forestry
Tadej Kogovšek1, Gregor Danev2, dr. Darij Krajčič3
Izvleček:
Kogovšek, T., Danev, G., Krajčič, D.: Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu. Gozdarski vestnik,
69/2011, št. 1. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit 13. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
Avtorji predstavljajo izkušnje Slovenije na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdnem prostoru.
Zaradi dolge tradicije sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in posledično ohranjenih gozdov je bilo več kot 50 %
gozdnih površin vključenih v Naturo 2000. Spremembe zakonodaje na področju gozdarstva so posledica prenosa
evropskih direktiv v slovenski pravni red. Nove naloge terjajo spremembe pri gozdnogospodarskem načrtovanju
ter sodelovanje institucij, ki vključujejo področji gospodarjenja z gozdovi ter varstva narave.
Vključevanje upravljanja z Naturo v gozdnogospodarske načrte je prikazano na primeru dveh GGN. Izbrane enote
so del dveh večjih predelov gozdov (Pohorje, Kočevsko), ki sta vključena v Naturo 2000. Analizirani so bili ukrepi,
s katerimi se zagotavlja ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ter tako izpolnjuje varstvene cilje
območij Natura 2000. Ukrepi, ki omogočajo izpolnjevanje varstvenih ciljev, terjajo prilagojeno gospodarjenje, s
tem pa tudi določene omejitve za lastnike gozdov.
Ključne besede: Natura 2000, biotska raznovrstnost, gozd, gozdni prostor, Slovenija
Abstract:
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The authors present Slovenian experiences in the field of biodiversity sustaining in the forest area. Due to the
long tradition of close-to-nature forest management and, consequently, well preserved forests, over 50% of sylvan
space has been included into Natura 2000. Legislative changes in the field of forestry result from the transfer of
European directives in Slovenian legal system. The new tasks require changes in forest management planning and
cooperation of the institutions covering the fields of forest management and nature protection.
Integration of Natura management in forest management plans is demonstrated on the cases of two forest management
plans (FMPs). The selected units are parts of two larger forest complexes (Pohorje, Kočevsko), included in Natura
2000. We analyzed measures ensuring favorable condition of qualification species and habitat types and thus
attaining protection objectives of the Natura 2000 areas. The measures enabling achieving protection objectives
require adjusted economizing and thereby also certain limitations for forest owners.
Key words: Natura 2000, biodiversity, forest, sylvan space, Slovenia

1

UVOD

Mnogonamensko gozdnogospodarsko načrtovanje
obravnava številne funkcije gozdov, med njimi
funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti. Takšno
gospodarjenje z gozdovi je omogočilo obstoj številnih habitatnih tipov in vrst, katerih ohranjanje
je tudi v interesu Evropske unije (v nadaljevanju
EU). Z vstopom Slovenije v EU so bila z Uredbo o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura
2000) na podlagi razširjenosti kvalifikacijskih vrst
in habitatnih tipov določena območja Natura 2000,
ki vključujejo več kot 50 % slovenskih gozdov.
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) zaradi uresničevanja varstvenih
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ciljev na teh območjih terja prilagojeno rabo naravnih
dobrin. Natančneje so ukrepi in z njimi povezane
naloge ter načrti prilagojene rabe določeni v Operativnem programu – Programu upravljanja območij
Natura 2000 (2007–2013). Podrobne usmeritve za
posamezne gozdnogospodarske enote (v nadaljevanju
GGE) so podane z naravovarstvenimi smernicami, ki
jih pripravlja Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave (v nadaljevanju ZRSVN) na podlagi Zakona o
ohranjanju narave (2004). Z vključevanjem ukrepov
za doseganje varstvenih ciljev so postali gozdnogoT. K., Zavod RS za varstvo narave
G. D., Zavod RS za varstvo narave
3
doc. dr. D. K., Zavod RS za varstvo narave
1
2
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Slika 1: Shema prilagojenega gozdnogospodarskega načrtovanja

spodarski načrti (v nadaljevanju GGN) neposredno
potrebni za varstvo območij Natura 2000.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti ima pomembno
mesto v Zakonu o gozdovih (1992) in v Nacionalnem gozdnem programu (2007). Temeljni strateški
dokument, ki določa nacionalno politiko trajnostnega razvoja gospodarjenja z gozdovi, je nastal
tudi zaradi novih nalog gozdarstva, ki so posledica
sprememb zakonodaje na področju varstva okolja
in ohranjanja narave.
Namen prispevka je pregled gozdarske zakonodaje in proučitev zakonskih okvirov za vključevanje
naravovarstvenih usmeritev v GGN, ki so podane z
naravovarstvenimi smernicami, ter načrtovanje in
izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja
kvalifikacijskih vrst in gozdnih habitatnih tipov.

2

METODE

Analizirali smo GGN za GGE Gotenica (zaradi
velikih sanitarnih sečenj obnovljen v letu 2007) in
Smrečno, ki sta del dveh večjih gozdnih območij
48

Kočevsko in Pohorje. GGE sta vključeni v Naturo
2000 po Direktivi o habitatih (SCI Pohorje, SCI
Kočevsko) in po Direktivi o pticah (SPA Kočevsko
- Kolpa, SPA Pohorje). Zaradi številnih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (ptiči, hrošči, zveri,
gozdni habitati) so bile za obe območji Nature
2000 prostorsko opredeljene upravljavske cone,
ki združujejo kvalifikacijske vrste in habitatne
tipe s podobnimi ekološkimi zahtevami, za katere
so bile oblikovane naravovarstvene usmeritve za
gospodarjenje z gozdovi.

3

VKLJUČEVANJE
NARAVOVARSTVENIH SMERNIC
V GGN

Vključevanje naravovarstvenih smernic v GGN
je določeno v Pravilniku o gozdnogospodarskem
načrtovanju. Poleg grafičnega prikaza območij
gozdov, ki so po predpisih o ohranjanju narave
pomembni za ohranitev biotske raznovrstnosti, so
vsebine naravovarstvenih smernic vključene tudi v
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druga poglavja GGN (živalstvo, funkcije). Tako so
v GGN povzete ocene stanja ter ekološke zahteve
kvalifikacijskih vrst ter naravovarstvene usmeritve
za posamezne upravljavske cone.
Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti omogoča neposredno vključevanje ukrepov za doseganje
naravovarstvenih ciljev v gospodarjenje z gozdovi.
Območja Natura 2000 imajo poudarjeno najmanj 2.
stopnjo funkcije za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki lahko pomembno vpliva na gospodarjenje z
gozdom. 1. stopnja funkcije pa je poudarjena tam,
kjer ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov narekujejo gospodarjenje z gozdovi (npr.
mokrišča, barja, rastišča divjega petelina ...).
S sodelovanjem v procesu nastajanja GGN se
vsebine Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju
ZGS) in ZRSVN dopolnjujejo. Rezultat je prilagojen
načrt, ki temelji na spremljanju stanja gozdov ter

spremljanju stanja kvalifikacijskih vrst in gozdnih
habitatnih tipov. Prilagojen GGN tako usklajuje in
rešuje konflikte med proizvodnjo funkcijo in funkcijo
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter načrtuje temu
prilagojene ukrepe. To omogoča učinkovito mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi (Slika1).

4

UKREPI ZA DOSEGANJE
VARSTVENIH CILJEV
OHRANJANJA BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI V
GOZDOVIH

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdovih so vsebinsko podrobneje navedeni s Pravilnikom o varstvu gozdov. Spremembe in dopolnitve
Pravilnika so rezultat razvoja in celovitega vključevanja ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Financiranje ukrepov, ki so namenjeni ohranjanju kvalifikacijskih
vrst in habitatnih tipov

Legenda:

604
610
611
612
613
614
615
616
617

Preostala biomeliorativna dela
Vzdrževanje grmišč in obrežij
Vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu
Vzdrževanje vodnih virov in kalov v gozdu
Sajenje sadik plodonosnega drevevja in grmovja
Postavitev gnezdnic
Vzdrževanje gnezdnic
Vzdrževanje večjega vodnega vira
Izdelava vodnih virov in kalov v gozdu

618 Vzdrževanje plodonosnih drevesnih vrst
620 Osnovanje pasišč v gozdu
650 Ohranjanje biotopov – zatočišč
651 Ohranjanje biotopov – sečnja
652 Ohranjanje biotopov – nega
653	Naravni razvoj biotopov
670 Puščanje stoječe biomase
671 Puščanje ležeče biomase

Slika 2: Financiranje ukrepov za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v obdobju od 2001 do 2008
za celotno Slovenijo
GozdV 69 (2011) 1
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v gospodarjenje z gozdovi ter vsebinsko zajemajo
vsebino naravovarstvenih smernic. Ukrepi za
ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst
in habitatnih tipov se povratno vključujejo v gozdarsko zakonodajo in tako sooblikujejo nadaljnji
razvoj sonaravnega gozdarstva.
Pravilnik predpisuje tudi spremljanje stanja
gozdov (delež odmrlega lesa, ohranjenost gozdov,
razmerje razvojnih faz, delež sanitarne sečnje), na
podlagi katerega lahko posredno ocenjujemo stanje
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih
Natura 2000.
Financiranje ukrepov ureja Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.
Analiza porabljenih sredstev (Danev in sod,
2009), ki je bila narejena na državnem nivoju in je
vključevala podatke od leta 2001 do 2008, kaže, da
se sredstva za ukrepe, ki so namenjena ohranjanju
ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih
tipov, iz leta v leto povečujejo (Slika 2). Tako je
bilo v letu 2001za ukrepe na državnem nivoju
porabljenih 15.000,00 €, v letu 2008 pa že 72.000,00
€, kar kaže na krepitev funkcije ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
Ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v GGN za GGE
Gotenica in Smrečno
Z vsebinskim pregledom GGN za GGE Gotenica
in Smrečno so bili kot posledica naravovarstvenih
usmeritev določeni ukrepi za ohranjanje ugodnega
stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (Slika
3). Nekateri ukrepi so posredno rezultat naravovarstvenih usmeritev oziroma so rezultat razvoja sonaravnega načina gospodarjenja, na katerega vplivajo
tudi naravovarstvene smernice in sodelovanje med
ZGS in ZRSVN. Ti ukrepi se kompleksno vključujejo
v način sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Drugi
ukrepi so posledica usmeritev, ki so neposredno
izpeljani iz ekoloških zahtev vrst.
Pomen in obseg ukrepov za ohranjanje ugodnega

stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov se
v obeh gozdnogospodarskih enotah prilagajata
zahtevam naravovarstvenih usmeritev. Izjema je
ukrep umetne obnove v GGE Gotenica, kjer se je
obseg umetne obnove povečal zaradi večjih žarišč
lubadarja.
V preteklosti so bili nekateri ukrepi obravnavani
predvsem kot lovski ukrepi za zagotavljanje ugodnih
razmer za divjad (vzdrževanje travnatih površin).
Obseg takih ukrepov se zaradi Nature 2000 v večini
primerov ni spremenil, podane pa so bile pa nekatere
usmeritve (npr. časovne), s katerimi so se ukrepi
prilagodili in so pomembni tudi za ohranjanje
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.
Ukrep vzdrževanja vodnih površin v GGN za
GGE Smrečno vključuje krčenje in preprečevanje
hitrega zaraščanja barij ter preprečevanje hitrega
odtoka vode po kanalih, ki so bili na območju barij
narejeni v preteklosti. Ukrep je posledica aktivnega
pristopa varstva kvalifikacijskih habitatnih tipov. V
preteklosti je bilo namreč na območju barij prepovedano vsakršno upravljanje.
Ukrepi na območju GGE Smrečno in Gotenica,
ki so neposredno izpeljani iz smernic, so namenjeni
predvsem vzpostavitvi primernega gospodarjenja z
gozdom, ki ustreza nekaterim redkim in ogroženim
vrstam ptic (divji petelin, gozdni jereb, sršenar,
belorepec).
Naravovarstvene usmeritve terjajo ohranjanje že
obstoječe mreže gozdnih rezervatov ter oblikovanje
mreže ekocelic (brez prilagojenega ukrepanja ali s
prilagojenim ukrepanjem), če je to potrebno z vidika
ekoloških zahtev kvalifikacijskih vrst. Tako je v GGE
Smrečno za 140 ha predviden ukrep vzpostavitve
mreže ekocelic. Le-te so predvidene predvsem
na strmih in slabo odprtih območjih, ki so manj
primerna za intenzivno gospodarjenje. V GGE
Gotenica ni predvidenih ekocelic, temveč ohranitev
obstoječega gozdnega rezervata (velikost 142 ha),
kjer je gospodarjenje z gozdovi prepovedano.

Slika 3: Ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov
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5	ZAKLJUČEK
V Sloveniji je gozdarska zakonodaja že pred uvedbo
Nature 2000 vključevala zahteve za sonaravno in
trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Sistem funkcij,
ki je v gospodarjenje z gozdovi vključeval številne
druge funkcije gozda, omogoča mnogonamensko
gospodarjenje.
Prednost uvedbe Nature 2000 se kaže predvsem v
vedno večji vlogi funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti. Druga stopnja te funkcije se je namreč
razširila na vsa območja gospodarskih gozdov,
ki so vključena v mrežo Natura 2000. Strokovne
podlage za Naturo 2000 so tudi strokovna podlaga
za funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki
lahko pomembno vpliva na način gospodarjenja na
teh območjih. Podrobnejše obravnavanje funkcije
ohranjanja biotske raznovrstnosti zaradi Nature 2000
je prineslo vključevanje usmeritev tudi za nekatere
vrste, ki jih gozdarski sektor v gozdnogospodarsko
načrtovanje ni vključeval, oziroma jih je vključeval v majhni meri (npr. hrošči, netopirji ...). Prav
razširitev obravnavanih vrst in habitatnih tipov
terja podrobnejšo prostorsko opredelitev ukrepov
v sistemu načrtovanja.
Analiza GGN za dve GGE je pokazala določene težave pri sledenju ukrepov, ki so namenjeni
ohranjanju ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in
habitatnih tipov. Nekateri ukrepi so le posredno
namenjeni ohranjanju biotske pestrosti, drugi so
prisotni kot rezultat dolgotrajnega razvoja sonaravnega načina gospodarjenja z gozdovi in kot taki
niso neposreden rezultat Nature 2000, ker so bili
že v preteklosti usmerjeni v cilj ohranjanja biotske
pestrosti gozdnega prostora in čim bolj naravnih
gozdnih združb. Nekateri ukrepi za izboljšanje
habitatov prostoživečih živali ustrezajo tudi usmeritvam za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe.
Podpora vpeljevanju novih ukrepov (npr. ekocelice
z ukrepanjem in brez ukrepanja) je tudi podlaga za
različne certifikate (npr. certifikat FSC).
Pri nadaljnjem delu je potrebno nadgrajevati spremljanje stanja kvalifikacijskih vrst ter s tem vsebino
naravovarstvenih smernic. Le-te morajo smiselno
obravnavati nove izzive gozdarstva ter skupaj z
gozdarskim sektorjem sooblikovati primeren razvoj
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Z razvojem
participativnega procesa vključevanja naravovarstvenih smernic v sistem gozdnogospodarskega
načrtovanja bo potrebno s tesnim sodelovanjem
obeh zavodov oblikovati ukrepe, ki so posredno ali
neposredno namenjeni ohranjanju ugodnega stanja
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kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Tako bomo
lahko učinkoviteje spremljali izvajanje ukrepov in
doseganje naravovarstvenih ciljev, ukrepe pa bomo
lahko tudi finančno ovrednotili. Tako bomo pridobili celovito podobo stroškov upravljanja z območji
Natura 2000 v gozdovih in ovrednotili znesek sredstev, potrebnih za kompenzacijska plačila zasebnim
lastnikom gozdov.

6	SUMMARY
Forestry legislature has been including the requirements for close-to-nature and sustainable forest
management even before the introduction of Natura
2000 in Slovenia. Multiuse management is enabled
by a function system which has integrated numerous
other forest functions in the forest management.
The advantage of the Nature 2000 implementation
is primarily evident from the increasing importance
of the function of biodiversity sustainment. The
second stage of this function has expanded to all
commercial forest areas comprised in Natura 2000
network. Professional bases for Natura 2000 thus
represent also the professional basis for the function
of biodiversity sustainment which can significantly
affect the management mode in these areas. A more
detailed treatment of the biodiversity sustainment
function due to the Natura 2000 has also brought
incorporation of guide-lines for some species, previously not or only to a small extent included in forest
management planning (e.g. beetles, bats, etc.). The
increased number of the treated species and habitat
types requires a more detailed spatial determination
of measures in the system of planning.
The analysis of FMP for two forest management units (FMU) has shown certain problems in
following the measures, intended for maintaining
a favorable condition of qualification species and
habitat types. Some measures are only indirectly
intended for sustaining biodiversity; the others are
present as a result of the long-term development
of the close-to-nature forest management and are
therefore not a direct result of Natura 2000, since
they have already been focused on the biodiversity
sustainment of the sylvan space and most natural
forest associations in the past. Some measures for
improving the habitats of wildlife also correspond to
the guidelines for qualification species and habitat
types. Support to the introduction of new measures
(e.g. eco-cells with and without intervention) also
represents a basis for various certificates (e.g. FCS
certificate).
51

Kogovšek, T., Danev, G., Krajčič, D.: Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu

In the further work, the system of qualification
species monitoring and thus the contents of the nature
protection guidelines will have to be developed. The
nature protection guidelines must reasonably deal
with the new challenges in the forestry and together
with the forestry sector help to shape an appropriate
development of the close-to-nature forest management. Development of the participative process
of nature protection guidelines incorporation in
the forest management planning system requires,
through a close cooperation of both Institutes, a
clearer formulation of measures, directly or indirectly
intended for sustaining the favorable condition of
qualification species and habitat types. Thus we
will be able to survey realization of measures and
attainment of nature protection objectives more
efficiently; we will also be able to financially evaluate
the measures. We will thus obtain a complete cost
picture of managing the Natura 2000 areas in forests
and evaluate the amount of assets which would be
necessary for compensation payments to private
forest owners.
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Zakonske in postopkovne ovire na področju varstva narave
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Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 1. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku so predstavljene zakonske in postopkovne ovire s področja varstva narave, s katerimi se koncesionarji
v državnih gozdovih srečujejo pri izvajanju gozdnogospodarskih načrtov in načrtovanju ter gradnji gozdnih
prometnic.
Ključne besede: varstvo narave, Natura 2000, gozdne prometnice, zakonodaja, postopkovne ovire, državni gozdovi,
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Abstract:
Čibej, L.: Legal and Procedural Obstacles in the Field of Nature Protection at Intensification of Forest Management.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract in English. Translated
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article presents legal and procedural obstacles in the field of nature protection that concessionaires in state-owned
forests meet while performing forest management plans and planning and constructing forest traffic roads.
Key Words: nature protection, Natura 2000, forest traffic roads, legislature, procedural obstacles, state-owned
forests, concessionaires, Slovenia

Zakonodaja s področja varovanja narave postaja
vse bolj omejujoča, kar je na splošno razumljivo,
saj se v svetu stanje na področju ohranjanja narave
slabša. Postavlja pa se vprašanje, zakaj zaostrovati
zakonodajo na dejavnostih, ki so bile doslej zaslužne
za ohranitev narave?
V Sloveniji je gozdarstvo z vključitvijo skoraj vseh
gozdov v Naturo 2000 posredno dobilo pohvalo o
dosedanjem sonaravnem načinu gospodarjenja,
hkrati pa je bilo z zakonodajo postavljeno v skupino
vseh potencialnih uničevalcev okolja.
Konkurenčnost gospodarjenja z gozdovi se bo še
zaostrila z novim koncesijskim obdobjem.
Velika verjetnost je, da bodo mnoge omejitve v
veliki meri padle z vstopom tujih zasebnih podjetij,
saj bodo terjale primerljive pogoje dela, za slovenska
gozdarska podjetja pa bo to že prepozno.
V državnih gozdovih so s stališča koncesionarjev
ovire zaradi naravovarstvene zakonodaje na videz
manj pomembne, saj naj bi bile zajete kot strošek
v koncesijskih pogodbah, vendar na žalost ni tako.
Renta vse bolj postaja rezultat političnih dogovorov
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zunaj gozdarstva. Sklad mora rento le še upravičiti
s priznanjem čim manjših stroškov.
Proizvodnjo dražijo predvsem:
– časovno razvlečeni postopki pridobivanja soglasij
za posege v naravo pri načrtovani graditvi gozdnih
prometnic – še posebno vlak, če so v območju
Nature 2000 ali drugih varstvenih območjih,
– zmanjševanje koncentracij sečenj zaradi časovno
omejene aktivnosti v območjih ogroženih živalskih vrst,
– zmanjšanje koncentracij sečenj po razglasitvi
gozdov za naravovarstveno območje
– problematiziranje tehnologije strojne sečnje,
Ne smemo pa pozabiti, da je velika zavora tudi
sama gozdarska zakonodaja, še posebno na področju
določanja dopustnih prekoračitev možnega poseka
na nivoju oddelkov v primerih strojne sečnje.
Seminar v prejšnjem mesecu, ki bo, upam, v tej
smeri prinesel spremembo, je bil zadnja priložnost,
1
Mag. L. Č., Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje
za gozdarstvo
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da ta posvet ne bo izpadel kot pometanje le pred
tujim pragom.
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
načrtov in posegov v naravo na varovana območja
(Ur.l., št. 130/04, 53/06, 38/10) razvrednoti gozdarsko znanje glede ravnanja z gozdnim prostorom na
nivo gradbenikov.
Predlagamo, da se v zakonodaji gozdnogospodarsko načrtovanje obravnava kot načrtovanje v
dobro narave in ne proti njej ne glede, ali je v gozd
v Naturi 2000 ali ne.
Pa še nekaj konkretnih primerov:
1. Postopki pri načrtovanju in izvedbi predvsem
tistih del, ki bistveno ne vplivajo na spreminjanje
naravnega okolja, so daleč preveč zapleteni in terjajo
preveč časa.
Postavljena bi morala biti jasnejša ločnica med
potencialno problematičnimi posegi in že na prvi
pogled neškodljivimi.
Eden izmed takih primerov je prekategorizacija
gozdnih cest v javne, asfaltiranje cest in urejanje
priključkov gozdnih vlak (začasnih skladišč lesa in
nakladalnih prostorov) na take ceste.
Spravilo in nakladanje lesa ob javnih cestah je
po predpisih mogoče le z organiziranjem zapor
ceste, kar pa je zelo drago, včasih celo dražje od
prodajne cene lesa.
Dodatno stroške povečajo še sanacije poškodovanega asfalta pri sortiranju lesa ob cesti.
Edina ustrezna rešitev je ureditev priključkov
vlak na asfaltno cesto v obliki začasnih skladišč
oz. rampnih prostorov, ki omogočajo sortiranje in
nakladanje lesa zunaj ceste.
Temu hotenju sledijo težave z naravovarstveni
soglasji.
– Projektanti neradi upoštevajo naše predloge (in
predloge ZGS), ker jim, če ne drugega, zavleče
pridobivanje gradbenega dovoljenja.
– Soglasja zanje je skoraj nemogoče pridobiti, ker
omenjeni prostori veljajo kot potencialna parkirišča v gozdu, ki bodo v gozdove privabljala še
več ljudi in tako omogočala še več nemira.
Predlagamo, da se problem reši sistemsko. Vlake
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morajo imeti ustrezen priključek na cesto, ki naj
se obravnava kot del zgrajene vlake. Če je vlaka že
zgrajena, naj za razširitev priključka ne bo treba več
iskati naravovarstvenih soglasij.
2. Naslednji primer je, npr., gradnja vlak, ki
nadomestijo erozijsko problematične izvedbe iz
preteklosti.
Izboljšanje stanja – sanacija neustreznih rešitev
iz preteklosti ne bi smelo biti problem.
3. Proces gospodarjenja z gozdovi poteka od
načrtovanja, odkazila, izdelave izvedbenih načrtov
do izvajanja del.
Strokovne utemeljitve, ki so podlaga za izdelavo
vlog za pridobitev soglasij (npr. za izdelavo gozdnih
vlak), so dokončno pripravljene s strani ZGS šele
pozno v jeseni, izvedba novih načrtov v državnih
gozdovih pa se mora začeti že januarja. Ker do takrat
soglasja še niso izdana, so gospodarske družbe
obsojene na čakanje oz. na iskanje dela drugje, in
to v najbolj neugodnem zimskem času.
Postopke je nujno treba uskladiti tako, da bodo
soglasja prišla pravočasno, to je do začetka planskega leta.
Soglasja za že na prvi pogled neproblematične
gradnje vlak bi bilo treba reševati po hitrejšem in
preprostejšem postopku.
4. Višje stroške, ki nastanejo v povezavi z varovanjem okolja, nosijo predvsem gozdarske družbe.
Čakanje na obdobja zunaj gnezdenja ptic, manjše
intenzivnosti sečenj zaradi dodatnih zavarovanj,
zahteve po uporabi dražjih tehnologij … v glavnem
višajo stroške pridobivanja. Na drugi strani pa se
pritiski na rast rente stopnjujejo iz leta v leto.
5. Pri intenziviranju gospodarjenja z gozdovi bi
morali rešiti tudi druge, pogosto še večje težave, ki
se nanašajo predvsem na organizacijo gozdarstva in
vlogo Sklada KZG RS, ZGS in gozdarskih gospodarskih družb. Zato bi bilo treba s podobnimi posveti in
okroglimi mizami v tej smeri nadaljevati in zaključke
prenašati do pristojnih za ukrepanje.
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Slovenija si je na področju obnovljivih virov energij (OVE) zadala visoke cilje. Ob zagotavljanju strateških ciljev
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in naklonjenosti politike se trenutno kaže priložnost za razvoj gozdno
lesnega sektorja. Po vzgledu skandinavskih držav ter Avstrije je lahko ta sektor eden izmed nosilnih stebrov trajnostnega gospodarstva nizkoogljične družbe ter izziv za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj. Med vprašanji,
ki jih mora stroka odgovoriti za jasen ter hiter razvoj gozdarstva in lesarstva je med drugim tudi vprašanje količin
poseka za zagotavljanje ekonomije obsega. Nadalje terjajo širšo strokovno obravnavo tudi nova dognanja glede
višjih lesnih zalog ter načrti za priznanje ponora ogljika v Slovenskih gozdovih, v okviru novega podnebnega
sporazuma, kar lahko vse močno vpliva na gibanje vrednostnega prirastka ter končni izplen za lastnika, lesno
predelovalno industrijo ter državo.
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Slovenia has set itself high goals in the field of renewable energy sources (RES). Along with attaining the strategic
goals of greenhouse gas emissions reduction and political goodwill, chances for forest-wood sector development
are manifesting at the moment. Following the example of Scandinavian countries and Austria, this sector can be
one of the carriers of the low carbon society’s sustainable economy and a challenge for creating new developmental
opportunities. Among the questions the profession must answer for a clear and fast development of forestry and
timber industry is also the question of quantity harvested for providing the economy of scope. Furthermore, new
findings regarding higher wood stock and plans for recognition of carbon sink in Slovenian forests in the framework
of the new climate agreement also require an extensive professional treatment. All this can heavily affect value
increment fluctuation and final yield for the owner, wood processing industry and country.
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1

Uvod

Na področju obnovljivih virov energij (OVE) smo
sprejeli vrsto dokumentov, ki zadevajo to področje
in naj bi zagotovili hitrejši prehod v trajnostno
nizkoogljično družbo. Država in javnost se zavedata
velike pomembnosti doseganja strateških ciljev EU
na področju OVE in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Poleg podnebnih ciljev si Evropa
želi zagotoviti prehransko in energetsko varnost v
primeru mednarodnih nestabilnosti.
Kljub ambicioznim mednarodnim zavezam ter
velikemu potencialu opažamo, da se potencial gozdno-lesnega sektorja, ki ima eno izmed ključnih vlog
pri razvoju tega področja, ne razvija, kot bi se lahko.
Gozdno-lesni sektor je ob primernem koriščenju
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naravnih danosti Slovenije lahko eden izmed stebrov
trajnostnega gospodarstva nizkoogljične družbe. Slovenija ima zaradi naravnih danosti velik potencial
razvoja učinkovite rabe energije pri gradnji in
zamenjavi energetsko potratnih materialov z lesom
ter pridobivanjem energije iz biomase.
Ključni cilji, ki jih lahko dosežemo z razvojem
tega področja, so zmanjšanje odvisnosti od uvoza in
povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, povečanje
konkurenčnosti gospodarstva, regionalen razvoj in
povečanje zaposlenosti. Prehod na nizkoogljično
družbo je zahteven proces preobrazbe družbe ter
izziv za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj. Pri1

M. K., Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
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spevek vključuje kratek pregled politik in strateških
dokumentov s področja gozdno-lesnega sektorja
ter jih kritično obravnava. Namen referata je, da se
izpostavi izzive, s katerimi se sooča gozdno-lesni
sektor, ter prikazati potrebo po odgovorih stroke
na nekatera ključna vprašanja.

2

Mednarodne zaveze
Slovenije za zmanjšanje
izpustov

Do leta 2020 mora Slovenija po direktivi 2009/28/
ES povečati delež OVE v skupni končni bruto
porabi energije iz sedanjih 16 % na 25 %. Strateški
dokumenti predvidevajo vrsto usmeritev za razvoj
tega področja. Področje razvojno urejajo Resolucija
o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP,
2004), operativni program zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2012 (OP- TGP, 2006),
operativni program razvoja program razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
(OP-ROPI 2007,
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 (AN-URE, 2008) ter
Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010–2020
(AN OVE, 2010). Pregled programov in akcijskih
načrtov je pokazal primerne strateške usmeritve,
vendar primanjkuje konkretnih nalog za doseganje
ciljev.
Osnutek Nacionalnega energetskega program
(0sn.NEP 2010) predvideva povečanje rabe energije energetsko potratnih industrij do leta 2030. Za
zadostitev te rasti se predvidevata investiciji v TEŠ
6 in NEK, premalo pozornosti pa se namenja OVE.
Posredno se z predvideni investicijami namenja
manj pozornosti in podpor učinkoviti rabi energije
in razvoju gozdno-lesnega sektorja.

3	Spremembe na ravni
državne uprave in
svetovanja
Vlada RS je spoznala potrebo po boljšem usmerjanju
sektorskih in medsektorskih politik na področjih
blaženja, prilagajanja in tehnološko-razvojnega
prehoda v nizkoogljično družbo. V ta namen je
ustanovila Službo Vlade Republike Slovenije za
podnebne spremembe. Kot enega izmed ukrepov je
sprejela tudi selitev področja aktivnosti učinkovite
rabe OVE Ministrstvu za gospodarstvo. Podatki
kažejo, da ukrepi, ki so potekali v okviru MOP,
niso zagotovili zadostnega razvoja tega področja.
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Ob nedoseganju postavljenega cilja rabe 25 % OVE
do leta 2020 je mogoče pričakovati velike finančne
obveznosti, ki bodo lahko do desetkrat večje od
trenutno potrebnih sredstev za vzpostavitev ali
nadgradnjo potrebnih svetovalnih struktur za
izkoriščanje OVE.
Kot ključno oviro za doseganje ciljev lahko
omenimo deljenje področij gozdno-lesnega sektorja
na različna ministrstva oziroma prenizko stopnjo
koordiniranja aktivnosti. Posledica tega se kaže v
pomanjkanju in včasih tudi različnih konkretnih
usmeritvah in ukrepih. Napredek področja večje
rabe lesa ter biomase je v zadnjem času mogoče
pripisati ekonomskim spodbudam ter projektnemu
svetovanju, ki je financirano prek sredstev EU, nujno
pa je treba zagotoviti zadosten obseg proračunskih
sredstev za večji obseg sistemskega svetovanja na
področju izkoriščanja ter rabe kmetijske in gozdarske
biomase za energetske potrebe.

4	Razvoj gozdno-lesnega
sektorja in nacionalni
programi
Eno izmed ključnih vprašanj v gozdno-lesnem
sektorju je, kako povečati dodano vrednost ob
dejstvu, da se je v prejšnjih letih zaradi sanacij
poslovanja podjetij med drugim zanemarjalo raziskave in razvoj, izobraževanje zaposlenih, svoje
pa je dodala tudi država z visoko stopnjo obdavčitve dela. Podjetja niso v zadostni meri vlagala
v razvoj novih proizvodov, s tem pa so izgubljala
na konkurenčnosti, pozitivnih učinkov ekonomij
obsega in vezanih proizvodov pa po večini zaradi
majhnosti proizvodnje in kapitalske nezmožnosti
za diverzifikacijo ne izkoriščajo.
Gozdarska stroka se je odločila za nadaljnje
povečanje lesne zaloge ter njeno načrtno akumulacijo do višine 320–330 m3/ha, ki je predvidena v
Nacionalnem gozdnem programu. Predvideva se
postopen dvig sečnje do višine 75 % prirastka.
V letu 2009 je po podatkih ZGS znašala povprečna
lesna zaloga 276 m3/ha, letna akumulacija pa je bila
skoraj 4 m3/ha. Ciljna LZ bo tako dosežena po trenutnem trendu že kmalu po letu 2020. Po podatkih
GIS pa je ciljna lesna zaloga iz RNGP po inventuri iz
leta 2007 že dosežena. Nadaljnje načrtno povečevanje
lesne zaloge ter osnutki strateških dokumentov, ki
omenjajo celo ciljno povprečno lesno zalogo na ravni
Slovenije v višini 400 m3/ha, so z ekonomskega vidika
proizvodnje zelo problematični. Glede na trenutno
porazdelitev razvojnih faz je visoke povprečne lesne
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zaloge večinoma mogoče doseči le z manjšim deležem
mladih sestojev ter na račun manjšega vrednostnega
prirastka v prestarih sestojih. Zmerne lesne zaloge
sestojev z uravnoteženim deležem razvojnih faz imajo
poleg višjega vrednostnega prirastka tudi večji delež
mlajšega gozda, ki se z vrstno sestavo lažje prilagaja
pričakovanim podnebnim spremembam. Zmerne
lesne zaloge omogočajo hitrejši obrat kapitala ter
večjo skupno dodano vrednost v gozdno-lesnem
sektorju. S stališča lastnika je omejevanje sečnje problematično, če le-ta ne prejme finančnih nadomestil
za zmanjšan prirastek ter izpad dohodka.

5	Gozdno-lesni sektor in
ekonomija obsega
Načrtovanje manjših količin sečnje je v nasprotju
z ekonomijo obseg, in večjimi količinami lesa, ki
ga potrebujejo večji obrati za delovanje na trgu.
Zagovorniki nadaljnje akumulacije lesnih zalog
se pri svojih trditvah sklicujejo na nezmožnost
predelave lesa v Sloveniji in premajhni dodani
vrednosti zaradi izvoza okroglega lesa. Ob tem je
treba opozoriti na velike količine lesa, ki jih mora
Slovenija uvoziti tudi zaradi razpršenosti domačega
trga. Ob tem se pojavlja problem, da se investitorji
ne odločajo za vlaganja v lesnopredelovalne obrate
zaradi nezmožnosti odkupa večjih količin lesa.
Ob načrtovanju manjših količin sečnje je očitno
zmanjšanje ekonomskih koristi za RS, pa tudi za
lastnika.
Dodatni argument za omejevanje sečnje je lahko
akumulacija ogljika v gozdovih, ki naj bi se državi
priznal državi v okviru novega podnebnega dogovora. Trenutno je še nemogoče napovedati, kakšna
bo prihodnja ureditev sistema meril za sektor
LULUCF in ali bo Slovenija lahko uveljavljala ponor
v gozdovih.
Ob predelavi lesa in vgradnji v izdelke, ki akumulirajo ogljik, se bi dodana vrednost povečala še
za najmanj desetkratno vrednost lesa na več kot
pol milijarde evrov. S stališča ekonomije države je
vsekakor koristneje les predelati in ogljik skladiščiti v lesenih izdelkih in hišah, kot pa ga kopičiti
v gozdovih.

6

Posledice prehitre
akumulacije lesne zaloge

Morebitno nadaljnje povečevanje lesnih zalog
lahko med drugim dodatno neugodno vpliva na
mehansko stabilnost sestojev, razmerje razvojnih
GozdV 69 (2011) 1

faz, zmanjšanje vrednostnega prirastka, poslabšanja
odpornosti gozdov in s tem povezanih katastrofalnih dogodkov. Posledično bi takšen scenarij poleg
gospodarske škode lahko vključeval tudi velike
emisije akumuliranega CO2 iz akumuliranega
ogljika v kratkem času.
Ob tem se porajajo tudi vprašanja, na katera bi
bilo treba najti jasne odgovore:
Ali se zaradi načrtne akumulacije in dovoljevanja
trenutne sečnje v višini 2/3* prirastka lesna zaloga
trenutno prehitro povečuje in je treba dovoliti sečnjo
v višini 100 % prirastka?
Ali bomo v naslednjem desetletju presegli načrtovano lesno zalogo in kakšne so posledice tega?
Kakšen vpliv ima lahko nadaljnje zmanjšanje
intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi na gozdarsko
stroko?
Kdaj bomo začeli s sistematično promocijo
uporabe lesa?
* Z upoštevanjem leta 2009 izdelanih načrtov znaša
dovoljeni posek 64 % prirastka.

7

Večja mobilizacija lesa

Glede na mednarodne zaveze Slovenije in trenutno
gospodarsko stanje v lesni industriji ter energetiki
sta večja raba in izkoriščanje potenciala domače
lesne surovine lahko velika priložnost za Slovenijo.
Vzrokov za nizko realizacijo sečnje ne moremo
sprejeti kot vzrok za zmanjšanje aktivnosti, zlasti
pri svetovanju ter obveščanju lastnikov gozdov.
Povprečni lastnik gozda se premalo zaveda koristi
sečnje ter ekonomske škode, ki nastaja zaradi
sečnje po kulminaciji vrednostnega prirastka.
Temu lahko sledi tudi vedno večji delež sanitarnega poseka, ki je posledica naravi prepuščenih
sestojev.
Zaradi koristi lastnikov gozdov, gozdno-lesne
panoge ter državnega proračuna je potrebno hitro
prilagajanje obseg, strukture poseka in izkoriščanje priložnosti na trgu lesa in lesnih izdelkov. Za
doseganje visoko postavljenih ciljev na področju
obnovljivih virov energij je treba izboljšati načine za
mobilizacijo lesa in spodbujanje uporabe biomase.
Država bi morala za spodbujanje zasebnega ekonomskega interesa okrepiti svetovanje za mobilizacijo lesa
ter v večjem obsegu lobistično podpreti izgradnjo
biomasnih logističnih centrov ter izvedbo pogodbenih ogrevanj na biomaso. Večjo mobilizacijo
lesa je mogoče doseči z organiziranjem skupinskih
sečenj in pomoči pri skupni prodaji ter izkoriščanju
sečnih ostankov.
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Kot enega izmed problemov gozdno-lesnega
sektorja lahko navedemo šibkost panoge, ki nima
vzpostavljenih močnih povezav oz. prešibko zmožnost lobiranja. Večjo mobilizacijo lesa iz gozdov
lahko pričakujemo v času primernih cen lesa ob
hkratni dobri organiziranosti lastnikov gozdov.
Organizirani lastniki, brez profesionalnega kadra,
ki po zakonu lahko opravlja naloge ekonomskega
svetovanja in zastopanja, ne težko pridejo na raven
zadrug ali podjetij, ki bi strokovno opravljale gospodarske dejavnosti za člane.

8	Zaključek
Dolgoročen razvoj človeške družbe lahko sloni
le na načelih trajnosti in sonaravnosti ter je eden
izmed prvih korakov k nizkoogljični družbi. Oba
načela sta v gozdarski stroki dobro uveljavljena in
s povečanim obsegom sečnje nista ogrožena. V
kapitalistično-potrošniški družbi zaradi pretiranega
izkoriščanja naravnih in fosilnih virov nastajajo
okoljski ter eksistencialni problemi ter točke, ko
bo počasi začelo primanjkovati surovin. Ob tem
se sproži vprašanje zagotavljanja prehranske in
energetske varnosti države, ki sta med sabo tesno
povezani.
Ljudje, ki so tradicionalno povezani z zemljo, se
zavedajo, da lahko sedanje in prihodnje generacije
nemoteno živijo le s smotrno rabo surovin in ne
z izrabo vseh naravnih virov in uničenjem okolja.
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Tradicionalne vrednote in odgovoren odnos do
narave so pri odgovornih lastnikih in gozdarskih
stroki že vseskozi prisotne. Povečana raba lesa
ima v nizkoogljični družbi pomembno vlogo pri
zagotavljanju surovin in učinkoviti rabi energije s
povečano rabo lesa.
Gozdarska stroka se trenutno sooča z velikim
razvojnim izzivom, ki terja povečanje sečnje in
zagotavljanje surovin za razvoj lesne panoge ter
povečano rabo biomase za energetske namene.
Pričakovanja o priznanem ponoru ogljika v gozdovih in nova dognanja terjajo od stroke ponoven
razmislek o dolgoročnih usmeritvah in načrtih ter
hitro prilagajanje za izkoriščanje vseh priložnosti,
ki jih nudi gozdno-lesni sektor v luči trajnostnega
razvoja.
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Gospodarjenje z gozdom v službi ohranjanja narave
Forest Management in the Service of Nature Conservation
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Izvleček:
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1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 17. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
V članku pišemo o območjih Natura 2000 v Sloveniji, in sicer podrobneje o gozdnogospodarskem načrtovanju
v območjih, ki jih zajema Natura 2000. Na podlagi primera iz Gozdnogospodarskega območja Ljubljana smo
prikazali vpliv razglasitve in implementacije območij Natura 2000 na gozdnogospodarsko načrtovanje. V ta namen
smo primerjali usmeritve iz Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje Ljubljana za obdobje
2001–2010 z naravovarstvenimi smernicami za izdelavo gozdnogospodarskega načrta za GGE Ravnik, ki jih je
pripravil Zavod RS za varstvo narave v letu 2010. Ugotavljali smo skladnost usmeritev gozdnogospodarskega načrta
pred uveljavitvijo območij Natura 2000 z naravovarstvenimi smernicami za konkretno gozdnogospodarsko enoto,
ki je v celoti v območju Natura 2000. Podali smo tudi priporočila za načrtovanje in ukrepanje v gozdnih območjih
omrežja Natura 2000.
Ključne besede: Natura 2000, naravovarstvene smernice in usmeritve, GGE Ravnik
Abstract:
Rozman, R., Harmel, M.: Forest Management in the Service of Nature Conservation. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 17. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article we tackle Natura 2000 areas in Slovenia, particularly forest management planning in the Natura
2000 areas. On the basis of an example in Forest Management Region Ljubljana we showed the impact of the
Natura 2000 areas’ proclamation and implementation on the forest management planning. For this purpose we
compared the directions from the Forest Management Plan for the Forest Management Region Ljubljana for
the period 2001-2010 and nature conservation guidelines for the elaboration of the forest management plan
for FMU (forest management unit) Ravnik, prepared by The Institute of the Republic of Slovenia for Nature
Conservation in 2010. We were determining compliance of the directions of the forest management plan before
the Natura 2000 implementation with the nature protection guidelines for a specific unit, wholly positioned in
a Nature 2000 area. We also made recommendations for planning and taking measures in forest areas of the
Natura 2000 network
Key words: Natura 2000, nature conservations and guidelines, GGE (FMU) Ravnik

1 UVOD
Gozdovi so zibelka evropske biotske raznovrstnosti,
saj njihova raznovrstna strukturiranost in velika
površinskost zagotavljata življenjski prostor za številne vrste, tako tiste z majhnim domačim okolišem
kot tudi z velikim. Gozdovi preraščajo 176 milijonov
hektarov oz. 42 % površine Evropske unije (EU),
njihova površina se iz leta v leto še povečuje zaradi
zmanjšanega obsega krčitev gozdov in pogozdovanj
ter zaraščanja opuščenih kmetijskih površin. Kakovost in strukturiranost gozdov se med državami
članicami razlikujeta. Kot posledica različne ohranjenosti, strukturiranosti in prisotnosti mikrohabitatov
sta različna tudi prisotnost in ugodno stanje vrst ter
habitatnih tipov med različnimi predeli EU. Gozdne
rastline in živali so zelo odvisne od kakovosti gozdov,
GozdV 69 (2011) 1

ki je izpostavljena številnim pritiskom in grožnjam.
Negativne vplive na vrste in degradacijo gozdnih
ekosistemov predstavljajo fragmentacija večjih
gozdnih površin, onesnaževanje zraka, podnebne
spremembe in intenzivno gospodarjenje z gozdovi.
Osuševanje barij in vlažnih gozdov, uporaba gnojil,
spreminjanje vrstne sestave gozdov in uvajanje tujerodnih vrst pomeni zmanjšanje stabilnosti gozdnih
ekosistemov. Velik pritisk in grožnjo pomeni tudi
širjenje urbanizacije in infrastrukturnega omrežja,
kar povečuje fragmentacijo gozdov in posledično
vpliva na genski pretok vrst (EEA, 2010).
R. R., univ. dipl. biol., OIKOS, svetovanje za
razvoj, d.o.o.
2
M. H., univ. dipl. inž. gozd., OIKOS, svetovanje
za razvoj, d.o.o.
1
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Biotska raznovrstnost gozdov je torej v veliki meri
odvisna od načina gospodarjenja z gozdovi. Ključna
dejavnika, ki predstavljata razliko med ustreznim
in manj primernim načinom načrtovanja in gospodarjenja z godovi, sta predvsem dolžina proizvodne
dobe in sistem gospodarjenja. Gozdovi z različnimi
razvojnimi fazami in odmrlim drevjem so habitat, ki
omogoča nosilnost okolja za veliko vrst. Odmrla biomasa v gozdu je ključni kazalnik ohranjenosti gozdnih
ekosistemov in biotske pestrosti. Sušice, trohneča debla
in razpadajoče veje so pomemben mikrohabitat za
nevretenčarje, sesalce in ptice. V preteklosti so zaradi
preventive pred razširitvijo škodljivcev in gozdnih
požarov odmrlo biomaso dosledno odstranjevali iz
gozdov. Od leta 1990 je opazno občutno povečanje
količine odmrle biomase, poleg tega se vedno večja
površina gozdov razvija v starejše razvojne faze. Vse
to pozitivno vpliva na ohranjenost biotske raznovrstnosti v gozdovih. Gospodarjenje z gozdovi vpliva
tudi na sukcesijo in strukturiranost gozdov. Naravna
obnova površin na podlagi genskega bazena prejšnje
drevesne populacije pomeni vrstno pestro drevesno
sestavo. Nasprotno pa je izključno lesnoproizvodno
gozdarstvo usmerjeno v uvajanje plantaž (tujerodnih)
dreves, s katero se gozdovi obnovijo hitreje, vendar
sta posledici tega zmanjšana strukturiranost in večja
uniformnost gozdnih površin (EEA, 2008).
Države članice EU so se v letu 2001 zavezale,
da bodo na svojih ozemljih do leta 2010 zmanjšale
zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Iz spremljanja
stanja vrst je razvidno, da jim cilja ni uspelo doseči.
V območja Natura 2000 je vključeno 18 % kopnega
ozemlja EU oz. 34 % gozdov. Zakonodajni okvirji in
usmeritve, ki jih je postavila Natura 2000, so rabo
naravnih virov in razvoj usmerili v smer trajnosti,
kljub temu pa se zmanjševanje biotske pestrosti
nadaljuje. Habitatna direktiva opredeljuje 172 vrst,
ptičja pa 82 vrst, ki so povezane z gozdovi. Med najbolj ogrožene gozdne vrste se uvršajo predstavniki iz
skupin sesalci (27 %), ptice (11 %), plazilci (10 %) in
dvoživke (8 %). Kot posledica drvarjenja in spravila
lesa je ogroženih tudi 14 % saprofitskih hroščev,
dodatnih 14 % le-teh pa se populacije zmanjšujejo.
Naravovarstveni status gozdnih vrst se razlikuje med
biogeografskimi regijami, kljub temu pa je bilo ocenjeno, da je le 21 % gozdnih habitatov in 15 % gozdnih
vrst v ugodnem stanju. Alpska in sredozemska regija
sta območji z največjim deležem vrst in habitatnih
tipov v ugodnem stanju (EEA, 2010).
Gozdovi pokrivajo več kot polovico ozemlja
Slovenije in so klimaksna združba našega prostora;
prisotni so povsod, razen v visokogorju, močvir60

jih in vodnih telesih. Značilnost naših gozdov je
velika biotska raznovrstnost ter ohranjenost vrst
in habitatnih tipov. Veliki gozdni predeli nudijo
ustrezen življenjski prostor velikim zverem, starejši
gozdni sestoji so pomemben habitat ptic, netopirjev,
dvoživk in nevretenčarjev. Slovenski gozdovi imajo
dobro ohranjeno naravno drevesno sestavo, h kateri
pomembno prispeva trajnostno gospodarjenje
z gozdovi. Sonaravno gozdarstvo daje prednost
naravni obnovi gozdov pred pogozdovanjem in
pomeni ohranjanje avtohtonega genskega fonda.
Gospodarjenje z gozdovi deloma upošteva potrebe
prostoživečega živalstva, saj se načrtno vzdržuje
mirne cone, območja rastišč, območja brlogov,
pasišča, laze itn. V Sloveniji se površina gozdov
povečuje že dobrih 120 let. Delež gozda se je s 36 %
leta 1875 (ARSO, 2001) povečal na 60 % leta 2010
(preračun Oikos, d.o.o.). Povečevanje površine in
skupne lesne zaloge gozdov sta posledica opuščanja
kmetijstva in zmanjševanja poseljenosti podeželja.
Kljub povečevanju gozdnatosti so gozdni ekosistemi
kot posledica krčenja in nedovoljenih posegov ponekod ogroženi, predvsem v kmetijski in primestni
krajini. Največje negativne posledice za biotsko
pestrost ima fragmentacija gozdnih habitatov in
uničevanje strukturnih elementov krajine (gozdni
otoki in osamelci, obrežna vegetacija, omejki in
mejice). Dejavniki ogrožanja biotske raznovrstnosti
slovenskih gozdov so tudi: onesnaževanje zraka,
ujme, bolezni, vplivi žuželk in rastlinojede divjadi,
pomanjkanje starega in trhlega drevja, spremembe
vodnega režima gozdnih rastišč, neustrezne oblike
rekreacije in turizma, gozdne prometnice, neurejena
paša živine in drobnice v gozdu in neustrezen način
izvajanja del v gozdu (ARSO, 2001).
V skladu s poročilom evropske okoljske agencije
se Slovenija ne uvrša v kritična območja fragmentacije gozdov v Evropi. V slovenskih gozdovih med
leoma 1990 in 2000 ni bilo večjih fragmentacij, trend
zmanjševanja povezanosti gozdnih sestojev je bil
ocenjen kot nizek, intenzivnost gospodarjenja pa
naj bi bila zelo nizka (EEA, 2010). Leta 2005 smo
bili 8. država (od 24) po vrsti glede porabe lesa za
pridobivanje energije. V načinu obnavljanja gozdov
prevladuje (> 80 %) naravna obnova, kar nas na
evropski ravni uvršča na tretje mesto, takoj za
Ciprom in Avstrijo. Pri tem je treba izraziti pomislek
predvsem glede uvrstitve Avstrije na drugo mesto,
saj kolikor poznamo način gospodarjenja z gozdovi
v Avstriji, tam bistveno večje površine obnavljajo z
umetno obnovo. Ker pa v statistiki ni bila podana
metodologija za določanje površin umetne obnove,
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podatkov nismo mogli preveriti. Predvidevamo pa
lahko, da je v primeru Avstrije obnova golosekov
opredeljena kot naravna obnova. Ne glede na to
pa je v Sloveniji z vidika gospodarjenja z gozdovi
pomembno, da se gozdovi večinoma obnavljajo po
naravni poti. Glede na podatke evropske okoljske
agencije je bilo leta 2005 v Sloveniji ogroženih več
gozdnih vrst, in sicer 2 vrsti dreves, 43 vrst sesalcev,
23 vrst ptic, 30 vrst drugih vretenčarjev, 227 vrst
nevretenčarjev in 82 vrst gliv (EEA 2008).
V Sloveniji je 234 vrst, povezanih z gozdom, ki
so varovane v okviru evropskega omrežja Natura
2000; od tega se 51 vrst prednostno varuje. Poleg
povezanosti gozdnih ekosistemov je za evropsko
pomembne vrste bistvena tudi strukturiranost
sestojev. Z gozdom povezane vrste potrebujejo
različne razvojne faze s specifičnimi značilnostmi
habitata. Najpomembnejši dejavniki so stopnja
površinske sklenjenosti gozdov, drevesne vrste,
površinsko razmerje med razvojnimi fazami, sklep
in plastovitost gozda, navzočnost starih razvojnih
faz, habitatnega in odmrlega drevja, navzočnost
grmovnih vrst in posebnih vrst pritalnega rastlinstva, mravljišč in mokrišč, stopnja vznemirjanja v
času razmnoževanja in/ali zimovanja ter uporaba
pesticidov (GIS, 2007).
Habitatna in ptičja direktiva predvidevata ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, ne
podajata pa konkretnih naravovarstvenih smernic.
Države članice EU morajo z lastno zakonodajo
zagotoviti doseganje ciljev iz omenjenih direktiv.
Direktivi torej ne opredeljujeta velikosti etata ali
časovne razporeditve dela v gozdu. Vendar iz varstvenih ciljev posameznih vrst ali habitatnih tipov
lahko izhaja, da za ohranjanje ugodnega stanja v
domačem okolišu lesnatih vrst ni dovoljeno izsekavati in spreminjati strukture gozda ali pogozdovati
tujih, vnesenih vrst. Gospodarjenje z gozdovi mora
biti podrejeno ekološkim zahtevam vrst/habitatnih
tipov in varstvenim ciljem območij Natura (European
Communities, 2003).
Gozdnogospodarsko načrtovanje je torej ključ
za doseganje trajnostnega gospodarjenja z gozdom.
Zakon o ohranjanju narave in Zakon o gozdovih
predvidevata ohranjanje in ponovno vzpostavljanje
naravnih habitatov in struktur za ugodno stanje
vrst. Sistem gozdnogospodarskega načrtovanja
v Sloveniji je hierarhičen in vodi od strateškega
dokumenta Nacionalnega gozdnega programa prek
gozdnogospodarskih načrtov območij, gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot do izvedbenih
gozdnogojitvenih načrtov.
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V Sloveniji je načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
trajnostno in varovalno usmerjeno, kar se je v preteklosti odražalo v načrtnem akumuliranju lesne biomase. Posledično so se povečevale površine gozdov
in lesne zaloge sestojev. Poleg velike lesne zaloge, ki je
v Sloveniji na tretjem mestu v Evropi, takoj za Švico
in Avstrijo, je kazalnik dobrega stanja naših gozdov
tudi njihova ohranjenost in dokaj naravna drevesna
sestava. Sonaraven pristop je ohranil slovenske
gozdove v izjemno dobri kondiciji, ki zagotavlja tudi
ugodne razmere za ohranjanje biotske pestrosti, ki
je povezana z njimi (Roadmap, 2010).
V letu 2004 so bila v Sloveniji opredeljena potencialna območja Natura 2000, varstveni cilji ptičje
in habitatne direktive so bili preneseni v slovensko
zakonodajo. Ohranjenost gozdov je prišla do izraza
tudi ob opredelitvi evropskega omrežja posebnih
varstvenih območij, saj je 71 % površine gozdov
vključenih v območje Nature 2000. Z vključitvijo
obsežnih površin gozdov v območje Natura 2000 se
je postavilo vprašanje o načinu vključevanja varovanja in varstvenih ciljev v gospodarjenje z gozdovi.
Inštrument za uravnoteženo načrtovanje ekoloških,
socialnih in ekonomski funkcij so torej predvsem
gozdnogospodarski načrti (GGN).
Intenzifikacija primarnih dejavnosti in urbanizacija pomenijo vedno večje pritiske in grožnje za
okolje, med drugim tudi na ohranjeno naravo in
gozdove. Trend v Sloveniji so še posebno posegi v
gozdove na račun širitve infrastrukture, predvsem
prometnic in daljnovodov, zadnje čase tudi kot
posledica urejanja nadomestnih kmetijskih zemljišč.
Nezanemarljiv vpliv na gozdne ekosisteme in vrste
ima tudi rekreacija in z njo povezana povečana
obremenjenost s hrupom.
Članek prispeva k pregledu stanja biotske raznovrstnosti v slovenskih gozdovih in poudarja pomembnost sonaravnega gozdnega načrtovanja za ohranjanje
le-te. Ugotavljali smo skladnost usmeritev gozdnogospodarskih načrtov in naravovarstvenih smernic
ter njihov vpliv na ugodno stanje vrst in habitatnih
tipov. Namen članka je izpostaviti pomembnost
vključevanja naravovarstvenih usmeritev v gozdnogospodarsko načrtovanje in podati predloge za
prihodnje oblikovanje naravovarstvenih smernic in
gozdnogospodarskih načrtov na način, ki bo pripomogel k doseganju ciljev območij Natura 2000.

2

METODE

Testno območje obsega jugozahodni del Natura
območja SCI Krimsko hribovje - Menišija, ki je
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v gozdnogospodarskem območju Ljubljana in
gozdnogospodarski enoti Ravnik. Geografsko
se umešča v območje med Logatcem, Vrhniko,
Borovnico in Cerknico. GGE Ravnik je deloma tudi
v SCI Notranjski trikotnik, vendar smo za potrebe
tega poročila obravnavali le del v SCI Krimsko
hribovje - Menišija.
V skladu z Operativnim programom - program
upravljanja območij Natura 2000 2007–2013 so bili
opredeljeni varstveni cilji Natura 2000 območja
SCI Krimsko hribovje - Menišija in dejavniki, ki
prispevajo k njegovi ohranitveni vrednosti. Glede na
standardni obrazec za obravnavano območje Nature
(MOP ARSO 2001), podatke o gozdnih funkcijah
in odsekih (GIS,2010), dejansko rabo tal (MKGP,
2002 in 2010) in druge javno dostopne podatke smo
analizirali stanje gozdov v obravnavanem območju,
ekološke zahteve ter stanje kvalifikacijskih vrst in
habitatnih tipov SCI Krimsko hribovje - Menišija. Za tehnično podporo smo uporabili program
ArcGis 9.3.
V okviru analize Gozdnogospodarskega načrta za
gozdnogospodarsko območje Ljubljana za obdobje
2001–2010 (ZGS, OE Ljubljana, 2001 - 2010) smo
se osredotočili predvsem na usmeritve za krepitev
biotopske in hidrološke funkcije, funkcije ohranjanja naravne dediščine in drugih vrednot okolja ter
usmeritve za ohranjanje in krepitev biotske raznovrstnosti. V nadaljevanju smo usmeritve primerjali
z naravovarstvenimi smernicami za izdelavo Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko
enoto Ravnik (ZRSVN 2010) in varstvenimi cilji SCI
Krimsko hribovje - Menišija ter opredelili njihovo
stopnjo skladnosti.

3 	REZULTATI
3.1 	Stanje Natura območja SCI Krimsko
hribovje - Menišija in biotske
raznovrstnosti
Območje Nature SCI Krimsko hribovje - Menišija obsega površino 20107,19 ha. GGE Ravnik
predstavlja 5,8 % tega območja Nature. Leta 2002
je gozd predstavljal 92,14 % površine SCI Krimsko hribovje - Menišija, leta 2010 pa 91,75 %. V
obravnavanem obdobju se je ponekod površina
gozda zmanjšala za 204,68 ha, in sicer predvsem
kot posledica krčenja gozdnih površin na račun
kmetijskih zemljišč, deloma tudi pozidanih in
sorodnih zemljišč. Med letoma 2002 in 2010 se je
površina gozda ponekod povečala za 125,69 ha, in
sicer predvsem kot posledica zaraščanja gozdnih
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Preglednica 1: Spremembe gozdnih površin med letoma
2002 in 2010 v SCI Krimsko hribovje - Menišija (povzeto
po MKGP, 2002 in 2010)

Površina
(ha)

Sprememba
Zmanjšanje gozdnih površin
gozd v trajni travnik
gozd v kmetijsko zemljišče,
poraslo z drevjem
gozd v kmetijsko zemljišče v zaraščanju
gozd v pozidano in sorodno zemljišče
gozd v drevesa in grmičevje
gozd v drugo
Povečanje gozdnih površin
ekstenzivni travniki v gozd
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju v
gozd
Intenzivni travniki v gozd
drevesa in grmičevje v gozd
pozidano in sorodno zemljišče v
gozd
Drugo v gozd

106,55
31,32
26,61
26,35
10,05
3,81
51,86
23,89
18,70
18,19
8,80
4,25

površin. V delu območja Nature v GGE Ravnik se je
v obravnavanem obdobju površina gozda zmanjšala
za 8 ha (preračun Oikos, 2010).
Gozdne sestoje v obravnavanem območju Natura
praviloma uvrščamo v habitatni tip (91K0) ilirski
bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)).
Izjemno poudarjene ekološke funkcije na prvi stopnji ima 13,51 %, socialne pa 9,33 % gozda v SCI
Krimsko hribovje - Menišija.
GGE Ravnik je razen infrastrukture in manjšega
števila objektov v celoti gozdnata, poraščajo ga
jelovo-bukovi gozdovi dinarskega tipa (75,8 %) in
smrekovi nasadi (24,2 %). Le dobra polovica gozdov
je ocenjenih kot ohranjenih. Pri razmerju razvojnih
faz prevladujejo debeljaki s 55 % in sestoji v obnovi
z 21 %, mladovij in drogovnjakov primanjkuje.
Načrtovani posek predstavlja 15,8 % lesne zaloge
oziroma 73,3 % prirastka. V GGE Ravnik je po
podatkih iz leta 2000 izredno majhen delež odmrle
biomase, kar priča o intenzivnem gospodarjenju v
teh gozdovih. Kljub temu pa so ekološke razmere
za kvalifikacijske vrste ugodne, kar se kaže tudi
v stanju njihovih populacij. Izjemno poudarjene
ekološke funkcije na prvi stopnji ima 1,01 % gozda,
na drugi pa 98,99 % območja. Poudarjene ekološke
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Preglednica 2: Kvalifikacijske vrste/habitatni tipi in njihovo stanje (povzeto po SDF)

Kvalifikacijske vrste/HT

Ocena ugodnega stanja

Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)

Črtasti medvedek je v SCI Krimsko hribovje - Menišija stalno prisoten in pogost.
Relativna gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države znašata 0–2 %. Stopnja ohranjenosti vrste na območju je dobra, splošna ocena stanja
populacije območja je značilna. Populacija črtastega medvedka ni izolirana na
širšem območju razširjenosti.

Volk (Canis lupus)

Volk je v SCI Krimsko hribovje - Menišija stalno prisoten in pogost. Relativna
gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države znašata 0–2 %
slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti vrste na območju in splošna ocena
stanja populacije območja sta dobri. Populacija volka je (skoraj) izolirana.

Drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti)

Drobnovratnik je v SCI Krimsko hribovje - Menišija stalno prisoten, a redek. Relativna gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države znašata
0–2 % slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti vrste na območju je odlična,
splošna ocena stanja populacije območja je dobra. Populacija dobrovratnika je
(skoraj) izolirana.

Navadni ris (Lynx lynx)

Ris je v SCI Krimsko hribovje - Menišija stalno prisoten in pogost. Relativna
gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države znašata 0–2 %
slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti vrste na območju in splošna ocena
stanja populacije območja sta dobri. Populacija risa je (skoraj) izolirana.

Bukov kozliček (Morimus
funereus)

Bukov kozliček je v SCI Krimsko hribovje - Menišija stalno prisoten in pogost.
Relativna gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države
znašata 2–15 % slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti vrste na območju in
splošna ocena stanja populacije območja sta odlični. Populacija bukovega kozlička
ni izolirana na širšem območju razširjenosti.

Rjavi medved (Ursus
arctos)

Medved je v SCI Krimsko hribovje - Menišija stalno prisoten in pogost. Relativna gostota in velikost populacije območja glede na populacijo države znaša
2–15 % slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti vrste na območju je odlična,
splošna ocena stanja populacije območja je dobra. Populacija medveda je (skoraj)
izolirana.

(6170) Alpinska in subalpinska travišča na
karbonatnih tleh

Habitatni tip obsega 1 % površine SCI Krimsko hribovje - Menišija. Stopnja
reprezentativnosti habitatnega tipa na območju je dobra. Relativna površina
habitatnega tipa na območju glede na površino habitatnega tipa v državi znaša
0–2 %. Stopnja ohranjenosti strukture in funkcije habitatnega tipa na območju
in splošna ocena sta dobri.

(91K0) Ilirski bukovi
gozdovi (Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion))

Habitatni tip obsega 77 % površine SCI Krimsko hribovje - Menišija. Stopnja
reprezentativnosti habitatnega tipa na območju je dobra. Relativna površina
habitatnega tipa na območju glede na površino habitatnega tipa v državi znaša
2–15 %. Stopnja ohranjenost in splošna ocena sta dobri.

(8310) Jame, ki niso odprte za javnost

Habitatni tip obsega 1 % površine SCI Krimsko hribovje - Menišija. Stopnja
reprezentativnosti habitatnega tipa na območju je odlična. Relativna površina
habitatnega tipa na območju glede na površino habitatnega tipa v državi znaša
2–15 %. Stopnja ohranjenosti strukture in funkcije habitatnega tipa na območju
in splošna ocena sta odlični.

(3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem
pasu z vodno vegetacijo
zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion

Habitatni tip obsega 1 % površine SCI Krimsko hribovje - Menišija. Stopnja
reprezentativnosti habitatnega tipa na območju je značilna. Relativna površina
habitatnega tipa na območju glede na površino habitatnega tipa v državi znaša
2–15 %. Stopnja ohranjenosti strukture in funkcije habitatnega tipa na območju
je povprečna ali zmanjšana. Splošna ocena stanja habitatnega tipa na območju
je značilna.
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Preglednica 3: Varstveni cilji kvalifikacijskih vrst/HT in dejavniki varovanih območij

Varstveni cilji
– Ohranjanje ekoloških značilnosti in obseg habitata
kvalifikacijskih vrst oz. HT.
– Ohranjanje populacij plenilskih vrst risa in volka.
– Zmanjševanje konfliktov z ukrepi za odvračanje
medveda od naselij.

Dejavniki varovanih območij, ki prispevajo k
njihovi ohranitveni vrednosti
– Prisotnost odmrle biomase odraslega drevja
(vsaj 3 %).
– Ohranjena grmišča in gozdni robovi.
– Prilagojena raba gozda in krajine.
– Primerna gostota populacij velike rastlinojede
divjadi.

Vir: Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000, 2007– 2013

funkcije imajo vse večje kraške udornice, združba
Neckero – Abietetum, okolica medvedjih brlogov,
kaluž in zimovališč oz. mirnih con za divjad. V
območju redno vzdržujejo in kosijo travne površine
v gozdu, nameščajo in vzdržujejo valilnice za ptice
ter vnašajo plodonosne drevesne vrste (ZGS, OE
LJ, 2001– 2010).
Kakovost in pomembnost SCI Krimsko hribovje
- Menišija sta s stališča ohranjanja biotske raznovrstnosti velika, saj je velikopovršinski, sklenjen in
dobro upravljan gozdni kompleks pomemben habitat
velikih zveri, bukovega kozlička (Morimus funereus)
in drugih gozdnih vrst. Značilnost obravnavanega
območja so tudi številne jame, ki so habitat drobnovratnika (Leptodirus hochenwarti). Grožnjo območju
bi lahko bila sprememba obstoječega načina gospodarjenja in fragmentacija kot posledica urbanizacije
in infrastrukture (MOP ARSO, 2001).
V okviru območja Natura SCI Krimsko hribovje
- Menišija se varuje 10 vrst in 10 habitatnih tipov
(HT), od tega so v GGE Ravnik vrste/HT, ki so
prikazane v spodnji preglednici in so povezane z
gozdnim načrtovanjem.
Varstveni cilji kvalifikacijskih vrst/HT in dejavniki
varovanih območij, ki prispevajo k njihovi ohranitveni vrednosti, so prikazani v preglednici 3.
V območju GGE Ravnik je 158 jam, ki so opredeljene kot podzemeljske geomorfološke naravne
vrednote državnega pomena. V vse jame, razen
dveh, je mogoč prost vstop. Poleg podzemeljskih
geomorfoloških so v GGE Ravnik prisotne tudi
drevesne, botanične in površinske geomorfološke
naravne vrednote (NV Atlas, 2007–2010).
Poleg vrst, predstavljenih v Preglednica 2, lahko
v območju GGE Ravnik pričakujemo tudi netopirje, predvsem malega podkovnjaka (Rhinolophus
hipposideros) in širokouhega/mulastega netopirja
(Barbastella barbastellus) ter dvoživke, predvsem
človeško ribico (Proteus anguinus). Omenjene vrste
so bile evidentirane v podzemnih habitatih v nepo64

sredni bližini GGE Ravnik (Kryštufek s sod., 1997;
Sket, B., 1997). Glede na to, da so jame in primerljivi
prehranjevalni habitati tudi v GGE Ravnik, lahko z
veliko gotovostjo trdimo, da se netopirji in dvoživke
pojavljajo tudi v testnem območju. Dejavniki habitatov netopirjev, ki prispevajo k njihovi ohranitveni
vrednosti, so strukturna raznolikost gozda z najmanj
30 % deležem sestojev z odraslim drevjem in predeli
z gostim grmičevjem.
GGE Ravnik je tudi pomemben habitat ujed,
predvsem navadne kanje, kragulja, skobca in sov,
predvsem lesne sove, kozače in velike uharice (ZGS,
OE LJ, 2001–2010).

3.2 Analiza usmeritev
Gozdnogospodarskega načrta za
Gozdnogospodarsko območje
Ljubljana za obdobje 2001–2010
in naravovarstvenih smernic za
izdelavo GGE Ravnik
Naravovarstvene smernice za GGN GGE Ravnik
(ZRSVN, september 2010) predvidevajo ohranjanje:
–– gozdnih površin,
–– rastišču primerne drevesne sestave gozdov,
–– grmovnega in zeliščnega sloja,
–– starih dreves z dupli (priporočljiva gostota: ≥ 3
dupla/ km2 gozda) in odmirajoče biomase (vsaj
3 % od celotne lesne zaloge),
–– travnatih in vodnih površin znotraj gozdnega
prostora,
–– sklenjenost obrežne vegetacije,
–– raznomerne strukture gozdov ob vhodih v jame
ter v neposredni oklici jamskih vhodov (ena
drevesna višina, 30 m).
Smernice podajajo usmeritve za:
–– uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradbe
gozdov (vsaj 30 % delež sestojev z odraslim
drevjem),
–– izvajanje obnove gozdov s sajenjem avtohtonih
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––
––
––
––
––

––

––

in rastišču primernih vrst v primeru potrebe po
umetni obnovi sestojev,
spodbujanje naravnega pomlajevanja,
predvidevajo upoorabo biološko razgradljivih
olj,
gradnjo gozdnih prometnic zunaj travniških
površin in zunaj območij nad znanimi jamskimi
prostori,
upravljanje z gozdom in krajino v skladu s potrebami volka in risa ter njunih plenskih vrst,
prekinitev gozdnogospodarskih del v radiju 200
m okoli aktivnih medvedjih brlogov v času od
1. 12. do 30. 4.,
čim hitrejše spravilo sveže posekanega lesa na
območjih povečane aktivnosti (rojenja) bukovega
kozlička v drugi polovici maja, v juniju in v prvi
polovici julija,
malopovršinsko skupinsko postopno gospodarjenje v RGR jelovo-bukovi gozdovi na globokih
tleh in ohranjanje jelovih semenjakov v območjih
z majhnim deležem jelke,
prepustitev gozdnih rezervatov naravnemu
razvoju brez izvajanja ukrepov.

GGN za GGO Ljubljana za obdobje 2001–2010 (ZGS,
OE LJ, 2001–2010) podaja usmeritve za:
–– ohranjanje ugodnega stanja vseh avtohtonih vrst
v gozdnem ekosistemu,
–– skupinsko raznodobno, rastiščem prilagojeno,
naravni sestavi podobno, stabilno, razgibano ter
strnjeno zgradbo gozdnih sestojev,
–– načrtovanje dolgih proizvodnih in pomladitvenih dob,
–– vzdrževanje travišč,
–– prednostno izvajanje naravne in malopovršinske
obnove gozdov pred obnovo s sajenjem. Slednje
je ukrep v razmerah, ko je proces naravne obnove
gozda otežen. Pri obnavljanju sestojev s sajenjem
se uporablja sadike rastišču primernih vrst in
ustreznih provenienc,
–– ohranjanje in razvoj manjšinskih ekosistemov ter
vseh, še posebno pa minoritetnih, zavarovanih
in ogroženih drevesnih, grmovnih in drugih
rastlinskih vrst,
–– oblikovanje mreže ekocelic kot površin, prepuščenih naravnemu razvoju,
–– ekocelice se osnuje v debeljakih, ob nereguliranih
strugah in drugih vodnih in mokrotnih ekosistemih
ali drugje. Ekocelice imajo prilagojeno gospodarjenje oz. so popolnoma izločene iz gospodarjenja,
–– zagotavljanje primernega deleža odmrle lesne
mase;
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–– posamezna drevesa ali majhne skupinice drevja
se pušča do pozne starosti oz. do starosti dveh
proizvodnih dob. V vsakem oddelku se naravnemu razvoju in razkroju se prepusti vsaj eno
drevo debeline več kot 50 cm. V sestojih naj
ostane vsaj od 0,5 % do 3 % odmrle lesne mase.
Ohranja se tudi votla drevesa in posamezne sušice
kot življenjski prostor duplarjev. Po potrebi se
namesti gnezdilnice, ki se jih redno vzdržuje.
Pušča se vsa drevesa z gnezdi premera več kot
40 cm. Ob jamah in breznih se drevje prepusti
naravnemu razkroju,
–– umeščanje gozdnih prometnic:
–– slednje naj se ne trasirajo v gozd z velikimi strminami in na vodnih ekosistemih. Gradnja cest, vlak
ali drugih objektov ter drugi posegi v varovalne
gozdove s strožjim režimom niso dovoljeni. Če je
zaradi prometa, gradnje ali vzdrževanja gozdnih
prometnic ogroženo ohranjanje populacij živali
ali rastlin zelo ogroženih vrst, je treba na gozdnih
cestah omejiti promet in vse druge dejavnosti,
–– za izvajanje sečnje in spravilo lesa, pri čemer
se uporablja okolju prijazna tehnična sredstva,
biorazgradljiva olja ter tehnično brezhibne stroje
in naprave,
–– časovno prilagoditev izvajanja gozdnogospodarskih del:
–– v pomladanskih mesecih v mladju, gošči in starih
sestojih ni dopustno nikakršno poseganje (gozdnogojitvena dela, sečnja, spravilo, prevoz lesa,
gradbena dela) zaradi reprodukcijske dobe živali.
Čas dela v gozdu se prilagodi tako, da to ne moti
ptic pri gnezdenju, drugih živali pa pri paritvi in
vzreji mladičev, t. j. zlasti v času od 1. marca do
30. junija. Prav tako niso dopustna dela v zimovališčih rastlinojede divjadi od 1. decembra do
31. marca. Dela naj se izvajajo zunaj gnezditvene
sezone ogroženih vrst ptic in stran od bližin mest,
kjer polegajo mladiče druge zavarovane živalske
vrste. V času sezonskih selitev dvoživk naj se
prilagodi promet na cestah.
Iz analize GGN za GGO Ljubljana za obdobje
2001–2010 izhaja, da obravnavani gozdnogospodarski načrt v celoti povzema 12 in deloma 5
naravovarstvenih smernic, 2 smernici nista relevantni, 1 smernice GGN ne vsebuje. Kot irelevantni
usmeritvi smo opredelili usmeritev o ohranjanju
površine gozdov in usmeritev o ohranjanju vodnih
površin. GGN nimajo pristojnosti spreminjanja
namenske rabe prostora, torej se na njihovi podlagi
ne spreminjajo površine gozdov. V GGE Ravnik
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ni vodnih površin, zato tudi smernice zanje niso
potrebne. Naravovarstvene smernice so nadgradile
usmeritve iz GGN za GGO Ljubljana predvsem pri
gradnji infrastrukture, kjer so bolj specifične in
opredeljujejo območja, ki se jih je treba izogibati pri
gradnji prometnic. Preostale usmeritve in smernice
so v veliki meri usklajene, v prihodnje pa bi jih bilo
treba še konkretizirati.

4 	DISKUSIJA
Površina gozdov v Sloveniji je nad evropskim
povprečjem, prav tako njihova vključenost v območja Natura 2000. Povezanost gozdnih sestojev,
naravna obnova, nizka intenzivnost gospodarjenja
in prisotnost odmrle lesne biomase nakazujejo, da
so naši gozdovi v primerjavi z Evropsko unijo tudi
nadpovprečno dobro ohranjeni.
Ohranjenost gozda v SCI Krimsko hribovje Menišija in prisotnost dejavnikov, ki prispevajo
k njegovi ohranitveni vrednosti, nakazujejo tudi
rezultati analize stanja z gozdom povezanih vrst in
habitatnih tipov na območju. Gozdnatost območja
je več kot 90 %, kar je tako nad slovenskim kot
tudi visoko nad evropskim povprečjem. Površina
gozda v SCI Krimsko hribovje- Menišija se je sicer
v zadnjem desetletju zmanjšala za 1 %, vendar so
bile krčitve gozdov razpršene po celotnem območju
Natura in posledično ne moremo govoriti o novih
fragmentacijah sklenjenega gozdnega kompleksa.
Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi so glede na
javno dostopne podatke v ugodnem stanju. Vse
analizirane kvalifikacijske vrste na območju imajo
dobro stopnjo ohranjenosti, bukov kozliček celo
odlično. Prav tako sta stopnja ohranjenosti strukture
in funkcije habitatnega tipa na območju ter splošna
ocena dobri pri obeh analiziranih habitatnih tipih.
Iz analize stanja in usmeritev GGE Ravnik sicer
izhaja, da je gospodarjenje z gozdovi manj intenzivno
kot v Evropi, kljub temu pa ne moremo govoriti
o popolnoma ustreznem gospodarjenju s stališča
ohranjanja biotske raznovrstnosti. V GGE Ravnik
so dokaj obsežne monokulture smreke (po podatkih
GGN za GGE Ravnik zavzemajo 24 % površin). V
času priprave zadnjega GGN za GGE Ravnik je bil na
območju izredno majhen delež odmrle lesne biomase.
Na območju GGE Ravnik je velik delež starejših
razvojnih faz, kar je s kratkoročnega vidika za biotsko
pestrost sicer izjemno ugodno, vendar se ob prepočasnem uvajanju v obnovo lahko stanje razvojnih faz
dolgoročno preveč prevesi v prid mladih sestojev.
Dolgoročno torej zgradba razvojnih faz s stališča
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ohranjanja biotske raznovrstnosti ni uravnotežena. V
GGE Ravnik je v skladu z varstvenimi cilji in dejavniki ohranjenosti SCI Krimsko hribovje - Menišija
treba trajno zagotavljati vsaj 30 % delež sestojev z
odraslim drevjem in predelov z gostim grmičevjem,
kar pa ob primernem načrtovanju razvoja gozdov v
enoti ne bi smelo povzročati težav.
Analiza usmeritev GGN za GGO Ljubljana je
pokazala, da so gozdnogospodarske usmeritve
praviloma skladne z varstveni cilji območja Natura
2000 in da predvidevajo dejavnike, ki prispevajo
k ohranitveni vrednosti SCI Krimsko hribovje
- Menišija. Usmeritve za GGO predvidevajo ohranjanje ekoloških značilnosti, in sicer predvsem z
uravnoteženo zgradbo razvojnih faz, ohranjanjem
negozdnih površin, s spodbujanjem naravne prenove
gozdov in puščanjem odmrle lesne biomase. Kakovost
območja Natura SCI Krimsko hribovje - Menišija je
namreč predvsem v velikem sklenjenem kompleksu
gozdov, ki ustrezajo ekološkim razmeram zveri po
velikem teritoriju.
Iz analize stanja in usmeritev GGE Ravnik in analize GGN za GGO Ljubljana lahko povzamemo, da je
s stališča ohranjanje biotske pestrosti in upoštevanja
varstvenih ciljev območja Natura 2000 gospodarjenje z gozdom na strateškem nivoju sicer praviloma
ustrezno, da pa se izvedba na terenu deloma razlikuje
od tiste, ki je predvidena v gozdnogospodarskih
načrtih. Ob tem je treba poudariti, da je bila analiza
stanja v GGN za GGE Ravnik pripravljena v letu
2000, ko je gospodarjenje z gozdom potekalo še v
skladu z GGN iz prejšnjega načrtovalskega obdobja
in ki še ni vsebovalo specifičnih naravovarstvenih
usmeritev. Ob pripravi analize sedanjega stanja
gozdnega ekosistema v GGE Ravnik za prihodnje
načrtovalsko obdobje bo podrobneje razvidno, v
kolikšni meri so usmeritve, varstveni cilji in tudi
naravovarstvene smernice pripomogle k izboljšanju
ohranjenosti in strukturiranosti gozdov.
Analiza stanja bo tudi podrobneje pokazala, kje
pri uresničevanju ciljev so bile smernice premalo
upoštevane in bo treba v prihodnjem načrtovalskem
obdobju ukrepe načrtovati podrobneje. Primerjava
sedanjih usmeritev pokaže, da so naravovarstvene
smernice, ki so podlaga za izdelavo novega gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko
enoto Ravnik, večinoma že podane kot usmeritve
v Gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko območje Ljubljana, ki je podlaga za izdelavo
omenjenega načrta gozdnogospodarske enote, in
sicer ne glede na dejstvo, da je bil načrt sprejet
pred uveljavitvijo območij Natura 2000 v Sloveniji.
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V nekaterih segmentih lahko zaključimo, da so
usmeritve iz GGN za GGO Ljubljana bolj specifične
od naravovarstvenih smernic, v nekaterih segmentih
pa ugotavljamo, da bi bile lahko naravovarstvene
smernice pa tudi usmeritve še bolj podrobne. Po
našem mnenju je treba pri usmerjanju razvoja
gozdov na območju gospodarske enote usmeritve
konkretizirati in tudi prostorsko opredeliti, saj to
vpliva tudi na način gospodarjenja z gozdovi. Tu
morata Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS
za varstvo narave najti način skupnega oblikovanja
usmeritev in izvajanja ukrepov s ciljem ohranjanja
vseh funkcij gozdov. Nekateri predlogi za izboljšanje
usmeritev so navedeni v nadaljevanju.
Lahko povzamemo, da je gozdnogospodarsko
načrtovanje v SCI Krimsko hribovje - Menišija
praviloma trajnostno naravnano in da pozornost
namenja vsem grožnjam in pritiskom, ki na evropskem nivoju pomenijo vzroke za zmanjševanje biotske
raznovrstnosti. Tveganje, da bi se v prihajajočem
načrtovalskem obdobju spremenil način obstoječega
trajnostnega gospodarjenja, je torej zanemarljivo.

5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE
OBLIKOVANJA USMERITEV
ZA OHRANJANJE NARAVE PRI
GOZDNOGOSPODARSKEM
NAČRTOVANJU
Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave sta že vzpostavila
konstruktivno sodelovanje pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov. To je vsekakor pohvalno, saj
organizaciji lahko le s skupnimi močmi in znanjem
prispevata k ohranjanju biotske raznovrstnosti v
gozdovih ob hkratnem zagotavljanju tudi drugih
funkcij gozda, ne nazadnje tudi pridobivanja lesa. Na
skupnih delavnicah so aktivno vključeni predstavniki obeh zavodov. Tako so vzpostavljeni pogoji, da
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije s svojimi
izkušnjami in poznavanjem območja uskladijo
usmeritve za ohranjanje biotske raznovrstnosti
s predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, ki
bolje poznajo ekološke značilnosti posameznih
vrst in tako skupaj najdejo najoptimalnejše načine
gospodarjenja z gozdovi. Kot že omenjeno, določene
aktivnosti že potekajo, naš namen pa je izpostaviti
tiste, kjer vidimo še možnosti izboljšav.
Te so:
Določitev konkretnih usmeritev in ukrepov za
zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih
tipov. ZGS in ZRSVN skupaj pripravljata konkretne
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usmeritve za optimalno zagotavljanje ugodnega stanja
vrst in habitatnih tipov. Zaplete pa se v primerih, ko
problematika ni preprosta oziroma ne vemo pravih
odgovorov. Takrat postanejo smernice splošne, zato
je vprašljivo njihovo vključevanje v gozdnogospodarske načrte in tudi njihovo izvajanje. Zavedati se
moramo, da za gospodarjenje s posameznimi vrstami
v različnih okoljih in razmerah nimamo vedno dovolj
znanja oziroma osnovnih informacij, na podlagi
katerih bi lahko postavili konkretne usmeritve. V
takih primerih organizaciji težko oblikujeta in se
uskladita glede usmeritev. Zato predlagamo, da se v
njihovo določanje vključi raziskovalna organizacija,
ki bo podala primerne usmeritve na podlagi ekspertne ocene takoj oziroma na podlagi raziskovalnega
projekta v naslednjem obdobju. Drugi primer pa je
povezan z omejevanjem gospodarjenja z gozdovi na
območju lesnoproizvodnih gozdov. Tu je treba presoditi, kateri so nujni ukrepi za zagotavljanje ugodnega
stanja vrst in habitatnih tipov ter kaj to pomeni za
ekonomiko gospodarjenja z gozdovi. Če se izkaže,
da so restriktivni ukrepi nujno potrebni, potem se
poleg usmeritev predlagajo tudi predvidene zakonske rešitve za nadomeščanje izgube dohodka zaradi
omejenega gospodarjenja. Tu je gozdarstvo v izjemno
podrejenem položaju glede na kmetijstvo, saj Program
razvoja podeželja v Sloveniji ne predvideva nobenih
nadomestil lastnikom gozdov, ki gospodarijo z gozdovi
na način, ki prispeva k ohranjanju kvalifikacijskih vrst
in habitatnih tipov. Pri tem se je treba čim prej lotiti
priprave nabora ukrepov, ki bi jih bilo treba umestiti
v Program razvoja podeželja za naslednje programsko
obdobje. Tako bo tudi lažje motivirati lastnike gozdov,
da predvidene ukrepe tudi izvajajo.
Oblikovanje mreže ekocelic in določitev travnatih površin v gozdu, ki jih je treba ohranjati za
zagotavljanje ugodnega stanja vrst, naj se oblikuje v
interdisciplinarnem sodelovanju strokovnjakov ZGS
in ZRSVN. Poišče naj se tudi primerne mehanizme
za njihovo ohranjanje. Taki mehanizmi so lahko
povezani z ukrepi Programa razvoja podeželja in
ukrepi, zapisanimi v lovskogojitvenih načrtih.
Upravljanje s krajino v skladu s potrebami volka
in risa ter njunih plenskih vrst je treba načrtovati
celovito na širšem nivoju, usmeritve za GGE pa podati
konkretno za posamezne ukrepe. Problematika se
nanaša na več gozdnogospodarskih območij in je zelo
povezana tudi z lovskogojitvenim načrtovanjem. Pri
načrtovanju je treba dosledneje upoštevati strategije
upravljanja z velikimi zvermi.
Razvije naj se učinkovitejše interdisciplinarno
sodelovanje med ZGS, ZRSVN in raziskovalnimi
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inštitucijami, okrepi naj se izvajanje spremljanja
ter pripravi usmerjene ukrepe, ki bodo nadgradili
sedanjo prakso in zagotovili pogoje za ohranjanje
populacij ogroženih vrst in habitatnih tipov.
Gozdnogospodarsko načrtovanje naj temelji na
spremljanju. V Sloveniji so trenutno podatki o stanju
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov še dokaj
nezanesljivi. Zavod RS za varstvo narave vzpostavlja
spremljanje vrst in habitatnih tipov, vendar je zaradi
kadrovskih in finančnih omejitev pri tem dokaj
omejen. Z združevanjem moči bi lahko skupaj z
Zavodom za gozdove Slovenije dosegli bistveno boljše
učinke, predvsem pa hitreje pridobili prepotrebne
evidence pojavljanja kvalifikacijskih vrst. Skupaj s
spremljanjem se ugotovi tudi stanje vrst in habitatnih
tipov ter skladno z ugotovitvami po posameznih
območjih tudi potrebe po ukrepanju.
Spremljanje učinkov opravljenih ukrepov. Spremljanje učinkov gospodarjenja z gozdovi je sestavni
del gozdnogospodarskega načrtovanja. Skozi tradicijo
načrtovanja je gozdarstvo razvilo mehanizme spremljanja, treba pa je nadgraditi spremljanje učinkov
gospodarjenja na vrste, v območjih Natura 2000
predvsem na kvalifikacijske vrste. Pri vzpostavitvi
sistema lahko gozdarstvo pomaga predvsem s svojimi
izkušnjami, naravovarstveniki pa s poznavanjem
ekologije vrst.
Spremljanje. Predlagamo, da se ZGS in ZRSVN
dogovorita o spremljanju vrst in habitatnih tipov.
Spremljanje je skladno z zakonom sicer v pristojnosti ZRSVN, vendar lahko delavci ZGS, ki so stalno
prisotni na terenu, opravijo zelo pomembno vlogo
pri zbiranju podatkov.

6 	ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
V času po določitvi območij Natura 2000 smo se v
Sloveniji začeli zapletati s proceduralnimi razpravami
in debatami, ki pa so načine gospodarjenja z gozdovi,
ki prispevajo k ohranjanju vrst, potisnile v ozadje.
Dejstvo je, da so gozdovi, ki so vključeni v omrežje
Natura 2000, dobro ohranjeni, po drugi strani pa je
tudi dejstvo, da so nekatere vrste, ki so vezane na te
gozdove, v Sloveniji ogrožene. Torej mora biti ključ
nadaljnjega gozdnogospodarskega načrtovanja iskanje
takšnih modelov gospodarjenja z gozdovi, ki bodo
prispevali k ugodnejšim razmeram za uspevanje vrst,
po drugi strani pa ne bodo zmanjševali ekonomskih
koristi lastnikov gozdov. Za razvoj teh modelov gospodarjenja pa moramo združiti moči in znanje.
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Strokovna razprava
GDK 61/62+68+907(045)=163.6

Konkretni primeri zakonskih in postopkovnih ovir
na področju varstva narave pri intenzivnem gospodarjenju
z gozdom
Franci Pogačnik1, Jože Primožič2
Pri izvajanju načrtov se izvajalci del v gozdovih
in lastniki gozdov na področju varstva narave
srečujemo s številnimi ovirami in težavami. Naj
jih nekaj najaktualnejših naštejemo. Največkrat se
take ovire pojavijo pri gradnji gozdnih prometnic,
predvsem vlak, in sicer zaradi spremembe zakonodaje v zadnjih treh letih glede zaostritve predpisov,
neusklajene zakonodaje ali preseganja pristojnosti
raznih služb s področja varstva narave. Drugo tako
aktualno področje je strojna sečnja.

1	GOZDNE PROMETNICE
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
uvršča grajene gozdne vlake med nezahtevne
objekte, kadar je vlaka dolga več kot 1 km in med
enostavne objekte (pomožne kmetijsko-gozdarske
objekte), kadar je njena dolžina manjša od 1 km.
Podrobneje se načrtovanje gozdnih vlak začne v
okviru izdelave gozdnogojitvenega načrta. Novogradnje morajo biti opredeljene v tehnološkem delu
gozdnogojitvenega načrta.
Postopek pred začetkom gradnje gozdne vlake
kot enostavnega objekta poznamo vsi:
–– investitor poda pisno pobudo na ZGS,
–– gozdar opredeli gradnjo v tehnološkem delu
gojitvenega načrta,
–– ZGS pridobi lokacijsko informacijo in izdela
elaborat vlake,
–– vlaka se trasira na terenu in naredi izbor dreves
za posek (A odločba),
–– zgradi se vlako,
–– opravi se prevzem vlake.
Če je načrtovana vlaka v območju naravnih vrednot,
v zavarovanem območju ali območju Natura 2000, je
treba po izdelavi elaborata vlake pridobiti naravovarstveno soglasje, ki ga na podlagi Zakona o ohranjanju
narave izda Agencija RS za okolje in prostor. (Opomba:
GG Bled ima več kot 95 % vseh gospodarjenih površin
kot pooblaščen koncesionar ali pooblaščenec lastnika
na območjih naravnih vrednot, zavarovanih območjih
ali na območjih Natura 2000. Samo v času snegoloma v
letu 2008 je bilo za potrebe sanacije zgrajenih okrog 150
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vlak, krakov vlak ali rekonstrukcij na omenjenih območjih v skupni dolžini 39.500 m. Praktično neizvedljivo
je, da bi naravovarstveniki uspeli na podlagi terenskih
ogledov za vse primere izdati naravovarstvene pogoje
in naravovarstvena soglasja tako hitro, da bi izvajalci
še v zakonsko predpisanih rokih poskrbeli za sanitarne
sečnje in preventivna varstvena dela.

1.1 Primer zadrege izvajalca del
–– ZGS je lastniku gozda 14.7.2010 izdal odločbo o
sanitarnem poseku 36 dreves iglavcev v skupni
bruto masi 59 m3 in z rokom izvedbe 10 dni po
vročitvi odločbe, to je 24. 7. 2010. Gozd je v
tretji coni TNP.
–– Na tem območju se je vse od leta 2006 pojavljal
lubadar. Kot pooblaščenec lastnika smo v letu 2010
želeli gospodarski gozd končno odpreti z vlako
(150 m) in ne posameznih sortimentov ročno
spravljati po pobočju. Stara vlaka je erodibilna,
poteka po vodotoku in je praktično neuporabna,
ročno spravilo pa je drago, zamudno in za sekača
mukotrpno (poškoduje drevje na poti spravila
ipd). Staro vlako bi po izgradnji nove opustili,
sanirali in prepustili naravnemu razvoju.
Podrobneje se seznanimo s potekom tega projekta:
–– ZGS je na podlagi naše pisne pobude izdelal
elaborat gozdne vlake 26. 8. 2010 in nas napotil
za pridobitev ustreznih soglasij.
–– Kot investitor smo vložili vlogo za izdelavo
naravovarstvenih pogojev na ARSO (po poprejšnjem ogledu z ZGS, TNP in ZRSVN) za skupaj
usklajeno traso.
–– ARSO je pridobil strokovno mnenje ZRSVN in
upravljavca zavarovanega območja TNP ter 27. 9.
2010 izdal naravovarstvene pogoje za gradnjo 150
m gozdne vlake v zavarovanem območju (robna
cona TNP), območju Natura 2000 in ekološko
pomembnem območju.
1
2
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–– Ker v območju živi kvalifikacijska vrsta črna
žolna, bi bila gradnja pobočne vlake mogoča z
naslednjimi pogoji:
1. Gradnja vlake se ne sme izvajati v času gnezditve ptic od 15. marca do 15. julija. – Izvedljivo!
2. Trasa vlake se mora izogniti vsem drevesom
z dupli ter starejšim in debelejšim drevesom.
– Izvedljivo!
3. v jedru lubadarja je treba pustiti eno drevo
v sestoju neposekano. Kaj pa odločba ZGS o
takojšnjem poseku zaradi lubadarja? Obstaja
pravno pravilo, da o isti stvari ni mogoče odločati dvakrat! Kako potem zatreti tam lubadarja?
In kaj bo storila gozdarska inšpekcija?
4. Eno posekano čim debelejše drevo je treba
olupiti lubja in pustiti ležati v sestoju. Tam je
starih propadajočih dreves že na kupe in naj
bi puščali še nove? To je ekonomsko povsem
neupravičeno do lastnika! In kdo bo plačal
nadstroškepovečane stroške za tako naložena
dela (lupljenje in kurjenje)?
5. Širina gozdne vlake na celotni trasi mora
biti široka največ 2,5 m. – Kot izvajalec smo
zaprosili vsaj za 2,5 m široko vlako in smo pač
veseli dovoljenja za gradnjo nasploh, vendar
Pravilnik o gozdnih prometnicah opredeljuje
vlako s širino planuma do 3,5 m. Ali širina
gozdne vlake vpliva na kvalifikacijsko vrsto?
6. Urediti je treba prečno odvodnjavanje vozišča
zaradi povečane razmočenosti terena. – Izvedljivo! A to določa že sam Pravilnik o gradnji
gozdnih prometnic!
7. Dela je treba opraviti v suhih vremenskih
razmerah. – Izvedljivo!
Poleg tega so v naravovarstvenih pogojih predlagane še tri usmeritve, ki pa s kvalifikacijsko vrsto
koconogi čuk, zaradi katere investitor išče naravovarstveno soglasje, nimajo nobene povezave:
1. predhodna preveritev nosilnosti geološke
podlage,
2. uporaba tehnologije, ki povzroča čim manj
poškodb na sestoju gozda in v okolju,
3. upoštevanje pogojev Pravilnika o gozdnih
prometnicah.
Na koncu je še navedeno: Ti naravovarstveni
pogoji služijo za izdelavo projekta za izvedbo del.
Kakšnega projekta? Za enostavni objekt, kakršna
je omenjena vlaka, projekt ni potreben! In za 150
m vlake delati gradbeni načrt, kjer se začetne vsote
gibljejo od 1.000 evrov naprej.
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Nadalje v pogojih piše: »… če bo projekt za
izvedbo del izdelan v skladu s pogoji, bo ARSO izdal
naravovarstveno soglasje.« Šele po takem soglasju
se lahko preide na trasiranje vlake, odkazilo dreves,
izgradnjo vlake, posek in spravilo lesa v žarišču
lubadarja. Med tem pa lahko podlubniki že izletijo,
vrednost posekanega lesa se zmanjša najmanj za
35 %, gozdarska inšpekcija uvede postopek zaradi
prepozno izvedene odločbe o sanitarni sečnji in še
kaj bi se našlo!
Kje je rešitev? V poenostavitvi postopkov in
zmanjšanju količine potrebnih soglasij za take
enostavne objekte ter uskladitvi zakonodaje!

1.2 Primer težav izvajalca del
Na območju Zgornje Gorenjske v TNP leži gospodarski gozd v zasebni lasti, ki je s svojim gorskim
ozadjem opredeljen za naravni spomenik Gorske
skupine Martuljek, v katerem je po novem Zakonu
o TNP prepovedano graditi nove ceste in širiti
obstoječe, gozdne ceste, vlake, kolovoze, poljske in
druge poti. V tak sicer povsem gospodarski gozd
vodi ena sama vlaka, dolga približno 2.700 m, po
kateri se les vlači po tleh, kar povzroča erozijo,
zahajanje lesa zunaj trase in poškodovanje okoliških dreves. Poškodbe nastajajo tudi na okoliškem
sestoju zaradi kotaljenja kamenja in podobno. V
minulih letih je GG Bled od zasebnih lastnikov
na omenjenem območju odkupil odkazani les na
panju v količini 3.200 m3, pri čemer niti lastnikom
niti nam, kot enemu od ponudnikov na trgu, ni
nihče omenil kakršne koli omejitve v odločbi. Kot
odgovoren izvajalec smo posek lesa zaradi velike
količine slučajnih pripadkov prestavili do letos in
obenem podali vlogo upravljavcu zavarovanega
območja TNP za rekonstrukcijo degradirane
vlake. Vlako smo želeli razširiti za 30 cm, da bi les
lahko namesto vlačili, prevažali s forwarderjem in
zgradili dva nova kraka (2 x po 150 m), s katerima
bi opustili neuporabne vlake. S prevozom lesa bi
se zmanjšala erozija tal, prenehalo poškodovanje
okoliških dreves in brežine pod vlako, zmanjšala
količina prehodov traktorjev (manjše onesnaževanje), povečala ekonomičnost poseka in spravila …
S strani ARSO smo 17. 9. 2010 prejeli negativno
odločbo (za rekonstrukcijo vlake in izgradnjo
dveh novih krakov).
Postopek smo 21. 9. 2010 obnovili z novo vlogo
samo za rekonstrukcijo glavne vlake in enega krajšega
kraka. 17. 11. 2010 smo s strani ARSO dobili Poziv
k izjasnitvi o dejstvih in okoliščinah …, kjer sta
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priloženi tudi obe negativni mnenji, in sicer:
ZRSVN opredeljuje tako širitev: »Vlaka se nahaja
v drugem varstvenem območju, nameravana ureditev
vključuje širitev vlake in je glede na 10. točko 17. člena
ZTNP-1 prepovedana. S tem je podana ocena vpliva
na zavarovano območje TNP in naravni spomenik
Gorska skupina Martuljek D- uničujoč vpliv.« To
je pregroba trditev! Kako lahko ena širitev vlake
za 30 cm uničujoče vpliva na zavarovano območje
Martuljkove skupine?!
TNP v svojem negativnem mnenju podaja: »Na
podlagi terenskega ogleda glavne vlake Javni zavod
TNP ugotavlja, da se obstoječa vlaka že uporablja
za spravilo lesa po kolesih in sicer s traktorsko polprikolico«. To po podatkih terenskih gozdarjev ne
bo res, vlaka je za traktorsko prikolico prestrma in
ponekod preozka, sekani sortimenti so predebeli,
da bi jih lahko naložili s takimi dvigali in doslej
so vsi zasebniki, ki so uporabljali omenjeno vlako,
les vlačili! Nadalje navajajo: «… v tem območju
je dopustno sonaravno gospodarjenje z gozdom
skladno z gozdnogospodarskim načrtom.« In gozdnogospodarski načrt navaja količino morebitnega
poseka, izkazuje pa tudi možnosti rekonstrukcij in
gradnje vlak.
S strani ARSO smo 13. 12. 2010 prejeli negativno odločbo tudi za drugo, spremenjeno vlogo
(za rekonstrukcijo vlake).
Oba navedena primera sta obravnavana s strani
pristojnih služb po črki zakona in kot take so službe
pri takih odločitvah »pokrite«. Toda ali niso to
javni zavodi, javne službe, ki v okviru zakonodaje
omogočijo prosilcu ali vlagatelju najboljšo mogočo
rešitev zanj in s široko presojo vseh pozitivnih in
negativnih učinkov opredelijo optimalno možnost
za zavarovano območje, lastnike in državo? V
primeru nejasne, nasprotujoče ali neživljenjske
zakonodaje pa predlagajo in uredijo njeno spremembo! Obe rešitvi spravila lesa, prva v obliki
novogradnje vlake namesto stare erodibilne vlake,
in druga, v obliki prevoza lesa namesto vlačenja
po tleh, to sta!

2	STROJNA SEČNJA
V teh dneh (op.: oktober 2010) smo bili seznanjeni z
usmeritvami ZRSVN za izvajanje del s strojno sečnjo
v GGE Pokljuka, Mežakla in Jelovica z dne 21. 9.
2009 in naslovljene na ZGS- OE Bled. Omenjene
gozdnogospodarske enote predstavljajoobsegajo
približno 80 % vseh površin, na katerih izvaja
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dela GG Bled. Posledice usmeritev, ki so izjemno
naravovarstveno obarvane in ne pomenijo sinteze
gospodarstva ter naravovarstva, bo predvsem
občutil lastnik (zasebni lastniki, država, Nadškofija
Ljubljana)!
Če bodo v gozdnogospodarskih načrtih dosledno
upoštevane vse usmeritve ZRSVN, se sprašujemo, ali
sta gozdarska stroka in predvsem javna gozdarska
služba sploh še potrebni? Pripombe so zelo posplošene in so očitno narejene na podlagi terenskega
ogleda predelov, kjer odkazila ni izvajala niti gozdarska niti harvestrska roka, pač pa je gospodarila
»mati narava«. V zadnjih letih smo namreč večino
strojne sečnje izvajali na območjih, ki so jih prizadele ujme. Po sanaciji šteti drevesne panje, ki naj bi
bili ob ujmi posekani zaradi stroja, je enako kot po
žetvi pšenice na strnišču ugotavljati, katero seme je
bilo v klasu prazno!
ZRSVN navaja, da v primeru strojne sečnje nastaja
šablonski pristop k negi, kjer naj bi bil glavni cilj
zadostna količina posekanega drevja (kje so in kakšni
so njihovi argumenti!?). To so pripombe, ki so neutemeljene in ne sodijo v strokovne usmeritve. Slabo
luč mečejo na strokovno delo, odkazilo, pripravo del
in izvedbo del, na celotno gozdarstvo torej.
Glede nevarnosti poškodb na sestojih je verjetno
res, da bi bile v tolikšnem obsegu ob predlagani intenzivnosti redčenj maksnajveč 15 % LZ. Tako nizko
intenzivnost redčenj težko imenujemo redčenje kot
negovalni ukrep, temveč bolj pobiranje posamičnih
podstojnih dreves. Menimo, naj bodo poseganja
na splošno v redčenja (tudi v gorski gozd) bolj
intenzivna in manj pogostna in ne, kot je navedeno
v usmeritvah, večkrat po manj. To utemeljuje tudi
prof. Košir v prispevku Poškodbe gorskih smrekovih
sestojev zaradi pridobivanja lesa (Gorski gozd: zbornik
referatov, 1998), kjer je ugotovljeno, da z večkratnim
vračanjem z redčenji v sestoje pripeljemo ves sestoj
na stopnjo poškodovanosti nosilcev prek 95 %. Z
zadostno intenzivnostjo tudi izboljšamo HD razmerje
in s tem mehansko stabilnost sestojev.
V Sloveniji uvajanje strojne sečnje ne poteka
kampanjsko. Od nakupa prvega stroja v Sloveniji
leta 2002 in posveta na GZS na temo uvajanja
strojne sečnje pridobivamo znanje in izkušnje.
Tudi ''terensko'' uvajanje je s strani izvajalca del
in ZGS skrbno načrtovano in usklajeno; čakanje
na reakcijeodziv sestojev oz. predlagani 10-letni
moratorij je nesmisel. Slovenija glede tehnološkega
razvoja tako ali tako zaostaja za razvitimi državami
za 20 let; to bi zaostanek povečalo še za dodatnih
10 let. Več ekspertizstrokovnih mnenj je ugotovilo,
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da je s strojno sečnjo zagotovljena bistveno hitrejša
izvedba del in krajši čas motenja živali. Hrup enega
dizelskega motorja je bistveno manjši od hrupa 10
motornih žag, ki jih nadomesti stroj. Tako je strojna
sečnja s stališča hrupa in trajanja motnje v nekem
okolju sprejemljivejša.
Strojna sečnja se je začela uvajati najprej v redčenjih (tudi drugje po EU) in je tehnologija kot taka
tudi najbolj prilagojena redčenjem. Zato je usmeritev,
naj v naših razmerah ne bi izvajali strojnih redčenj,
nesmiselna. Šopasta rast, ki naj bi bila prizadeta
s strojno sečnjo, ni prisotna po celotni Pokljuki,
marveč je značilna le za tipična smrekova rastišča.
Z načrtovanimi redčenji jo je mogoče zagotavljati
ne glede na tehnologijo izvedbe redčenj.
Zaradi občutljivosti barjanskih ekosistemov je
na kritičnih oz. ohranitvenem območju mogoče
načrtovati dela v zimskem času, kar kažejo izkušnje
z barji bogate Finske.
»Za sanacijo ujm naj se strojna sečnja ne
uporablja do faze starejšega drogovnjaka,« je še
ena od usmeritev ZRSVN. Sanacija snegoloma
l. 2007 – 97.400 m3, sanacija snegoloma l. 2008
– 62.500 m3, sanacija vetroloma l. 2009 – 22.900
m3 – večina drobnejše mase je bila sanirana na
strojni način! Kako naj drugače lastnik pravočasno
sanira prizadete površine, izdela tako ogromne
količine drobne mase ter prepreči namnožitev
podlubnikov kot s strojem? Delo v gozdovih, ki
so poškodovani zaradi ujm, je izredno nevarno.
V primeru strojne sečnje je delo varnejše, hitreje
opravljeno in tudi les, pridobljen na tak način, na
trgu dosega višjo ceno.
Usmeritve so tudi v neskladju s Pravilnikom o
izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu
in zlaganju gozdnolesnih sortimentov (10. člen), ki
navaja, naj bodo vrhači in veje iglavcev v primeru
strojne sečnje založenizloženi v sečno-spravilne poti.
ZRVSN predlaga po končani sečnji ročno zlaganje
vej v kupe. Gozdni red pri klasični sečnji obsega 30
% stroškov vseh del pri sečnji. Kdo bi bil plačnik
slovenskega unikumnega standarda!?
Menimo, da je z omenjenimi usmeritvami
ZRSVN grobo posegel v avtoriteto gozdarske stroke
v imenu nedokazanih in posplošenih trditev.
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Ker smo kot gozdnogospodarska podjetja in gozdarji brez »pomoči« naravovarstvenikov v preteklosti
gospodarili tako, da smo »ustvarili« take gozdove,
da je 43 % slovenskih gozdov zavarovanih tako ali
drugače in so botanični in živalski vrt Evrope v
naravi, smo sedaj kot darilo dobili rigoroznestroge
predpise s področja varovanja narave. Zakaj dodatne
omejitve v že tako konzervativnem in z varovanjem
vpletenem gospodarjenju z gozdom? Na drugi strani
pa se kmetijske in druge površine, vodotoki in jezera,
uničujejo in dodatno degradirajo.
Gozdarji smo, na primer, uporabljali biološka olja
v svojih traktorjih daleč pred kakršnim koli takim
predpisom. Vodne vire smo izvzemali iz rednega
gospodarjenja, preden so komunalna podjetja
začela postavljati betonirane in žične ograje okrog
zajetij in podobno. Torej nismo nobeni uničevalci
ohranjenega življenjskega okolja, kakršen je gozd, ki
nam je vsem samo dan v upravljanje in ne v posest
ali monopolno odločanje!

3	Za konec še razmišljanja
– So navedene zahteve v skladu z evropsko prakso in
če so, zakaj jih čezmejni sosedje ne upoštevajo?
– Se Slovenija lahko preživi samo z naravovarstvom
in omejitvami brez pretehtanja ekonomskih
učinkov takih zavarovanj? Je naravovarstvo brez
gospodarstva sploh mogoče? Ob taki zakonodaji,
ki čezmerno omejuje domačega davkoplačevalca,
ne moremo biti konkurenčni tujini! Potrebno je
sodelovanje in ne ultimativno podajanje zahtev
z neživljenjskimi smernicami!
– Je bilo minulo gozdno gospodarjenje tako slabo,
da dandanes gozdarska panoga potrebuje prokurista?
– 	Naravovarstvo je vpeto v glave in razmišljanja
gozdarjev že z močnim poudarkom pri študiju
na fakulteti, in to bistveno bolj kot ekonomske
in proizvodne vede!
– Gozdarji menimo, da ima naravovarstvo priložnost
za ohranitev ali izboljšavo stanja v drugih panogah (infrastruktura, gradbeništvo in urbanizem,
kmetijstvo …), ki povzročajo večje spremembe
ohranjenih življenjskih okolij kot gozdarstvo!
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Strokovna razprava
GDK 907.11:903+907(045)=163.6

Usklajevanje interesov varstva narave in gozdarstva v tnp
Martin Šolar1
Gozd je ob golem in skalnem visokogorskem
svetu, globokih ledeniških dolinah, visokogorskih
pašnikih in bistrih vodah najbolj značilen krajinski
element. Gozd pokriva dve tretjini površine TNP.
V Triglavskem narodnem parku imajo gozdovi
poseben pomen, prav tako ima poseben pomen
gozdarstvo oziroma gospodarjenje z gozdovi. V
TNP se je lastniška struktura gozdov z vračanjem
gozdov (denacionalizacija) zelo nagnila v prid
zasebnih gozdov.
V Sloveniji imamo tradicionalno sonaravno
usmerjeno gozdarstvo. Zakon o gozdovih in sprejet Program razvoja gozdov na celotnem območju
države terjata in zagotavljata tak način gospodarjenja, ki načeloma ustreza varovanju in razvojnim
sonaravnim možnostim v Triglavskem narodnem
parku. »Zakon« in »Program« tudi v celoti ustrezata
izvajanju konvencije o biotski raznovrstnosti v Sloveniji. Pomembno je ohraniti status, ki ga imajo vsi
gozdovi v TNP v gozdnogospodarskih načrtih. Tak
status tudi v gospodarskih gozdovih znotraj parka
daje večji poudarek splošno koristnih funkcij gozda
in ne le lesno proizvodne.
Gozdarji in naravovarstveniki načeloma dobro
sodelujemo na deklarativnem visokem nivoju pa tudi
pri vsakdanjem delu v praksi. Posebej velja poudariti
pozitivne izkušnje pri načrtovanju, prostorskemu
načrtovanju v gozdnem prostoru in nekatere skupne
naravovarstvene pristope.
Pri nas so kljub urejeni, usmerjeni in zakonsko
naravi prijazni usmerjenosti gozdarstva stalno
prisotni pritiski in grožnje zaradi sečnje. Razlogi so
predvsem v lastniško-posestni strukturi, nezavedanju,
da je mogoče z gozdom dobro gospodariti le trajno
in dolgoročno ter tudi zaradi doktrine gozdarstva,
da je treba gozdu stalno pomagati z nego in ukrepi
(sečnja). Vsaj v osrednjem območju narodnega parka
ter na območju rezervatov je treba slediti ciljem
upravljanja, ki omogočajo naravne procese – člove-
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kovi posegi morajo biti izključeni. To velja tudi za
gozdarstvo, kjer pa se javna gozdarska služba zaradi
doktrine »varstva« gozdov mnogokrat ne strinja z
naravovarstvenimi usmeritvami. V zadnjih petih
letih se je pritisk gozdarstva (sečenj) povečal in je
zelo razširjen (na 15 do 50 % površine). Vplivi so
veliki in dolgoročni, grožnje pa stalne.
Na izvedbeni ravni se kaže naslednja problematika
in nanjo želimo posebej opozoriti:
– nerazumevanje za izločitev nekaterih gozdnih
predelov iz rabe,
– sanacije po ujmah za vsako ceno,
– uvajanje novih tehnologij, ki negativno vplivajo
na gozdne ekosisteme,
– gradnja gozdnih prometnic.
Gozdarstvo v narodnem parku ima glede na
varstvena območja različne cilje. V prvem, najstrožjem varstvenem območju so absolutno prednostni
naravovarstveni cilji z ohranjanjem ekosistemov in
prepuščanje narave naravnim ekološkim procesom
brez človekovega poseganja. To pomeni, da v prvem
varstvenem območju gozdarstva oziroma gospodarjenja z gozdovi tega ni.
V drugem in tretjem varstvenem območju pa
gozdarstvo ima svoje mesto s poudarjenimi naslednjimi cilji:
– ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v pomenu
ohranjanja habitatnih tipov, biotske raznovrstnosti in ohranjanja vseh ekoloških, socialnih
in proizvodnih funkcij gozda,
– gospodarjenje z gozdom na način, ki ohranja
naravno okolje in ekološko ravnotežje v krajini,
– sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi
skladno s Programom razvoja gozdov.

1

Mag. M. Šolar., Triglavski narodni park
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Strokovna razprava
Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi in varstvo narave
Jože Mori1
V Sloveniji je varstvo narave že desetletja tesen
sopotnik gozdarstva. Že sam način sonaravnega in
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi terja posnemanje narave. Zato je celoten način gospodarjenja
ne glede na lastništvo prežet z naravovarstvom.
Temu je prilagojena gozdarska zakonodaja, posledično i gozdnogospodarski načrti in nazadnje
tudi konkretni ukrepi na terenu. Pri tem moramo
omeniti odkazilo, ki ima močno naravovarstveno
komponento. Le v malokateri državi praktično
vsako drevo pred posekom skupaj označita lastnik
gozda in revirni gozdar, ki je tudi okoljsko izobražen. Rezultat takšnega načina dela skozi desetletja
so zdajšnji gozdovi, ki so v dokaj dobri kondiciji,
kar je še posebno pomembno z vidika podnebnih
sprememb in na drugi strani tudi prihodnjih
povečanih potreb po lesu.
Glede na to, da je v Sloveniji že več kot tri četrtine
gozdov v zasebni lasti, lahko rečemo, da so lastniki
gozdov med najpomembnejšimi oblikovalci naše
krajine. Kljub vsem predpisom in načrtom odločilno
vplivajo na gospodarjenje z gozdovi, saj izvajajo
konkretne ukrepe.
Za razliko od drugih lastnikov pa imajo lastniki
gozdov pri gospodarjenju zaradi velikega, splošno
koristnega pomena gozdov številne upravičene omejitve. Gozd je tako šolski (skrajni) primer, do kam
seže omejitev lastnine z zakonskimi predpisi.
V zadnjem času opažamo, da včasih zakonski
predpisi pretirano omejujejo lastnika gozda pri
gospodarjenju. Zgodi se tudi, da predpisi posameznih ministrstev med seboj niso usklajeni. Pri tem
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moramo opozoriti na ustavno pravico do nadomestila izpada dohodka vsakemu državljanu, ki se
mu s predpisi omejuje gospodarsko izkoriščanje
njegove lastnine.
Kljub veliki vlogi pri oblikovanju našega okolja
in omejitvam pri gospodarjenju lastniki gozdov v
Sloveniji niso upravičeni do podpor za okoljske
ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja
Poleg omejitev pri samem gospodarjenju so
lastniki še vedno pogosto odrinjeni tudi od odločanja
o stvareh, ki neposredno zadevajo njihove gozdove.
Pogosto dobimo vtis, kot da v Sloveniji mnogi še
vedno štejejo gozdne posestnike za uničevalce
gozdov, pred katerimi je treba gozdove nujno zaščititi. Zato je najbolje, če jih pri odločanju ni zraven.
Vse zanje obvezujoče odločitve naj se sprejmejo na
hitro, brez njih oziroma s čim manjšo udeležbo na
javnih obravnavah. To pri lastnikih povzroča občutek
nemoči, kar še stopnjuje nezainteresiranostnezanimanje za gozd. Po drugi strani pa je tudi v gozdarstvu
zgodovina pokazala, da pri lastnikih takšen pristop
povzroča odpor in iz tega izhajajoče ekstreme, za
katere na koncu največjo ceno plača gozd.
Zato menimo, da je treba lastnike gozdov v čim
večji meri vključiti v vse postopke odločanja pri
gospodarjenju z gozdovi. Na tak način bi dobili tudi
priznanje, ki si ga zaslužijo: torej, da niso samo tisti,
ki sekajo in izkoriščajo gozd, ampak tudi skrbijo za
naše zeleno okolje.
1

J. M., Zveza lastnikov gozdov Slovenije
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Zaključki posveta
Intenzivno gospodarjenje z gozdovi
in varstvo narave
Delovna skupina za pripravo zaključkov posveta
v sestavi dr. Janez Pirnat (Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire),
dr. Darij Krajčič (Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave) Dragan Matijašić (Zavod za gozdove
Slovenije), mag. Robert Robek (Gozdarski inštitut
Slovenije), mag. Ljubo Čibej (Gospodarska zbornica
Slovenije) in Tone Lesnik (Zveza gozdarskih društev
Slovenije) je na temelju referatov, predstavljenih na
posvetu, in razprave udeležencev posveta pripravila,
uskladila in zapisala zaključke v obliki naslednjih
ugotovitev in predlogov.

1

UGOTOVITVE

V Naturo 2000 je vključenih okrog 50 % slovenskih
gozdov, realizacija načrtovanega poseka je okrog
60 %, realizacija načrtovane nege pa nekaj več kot
40 %. Pri tem je realizacija poseka v državnih gozdovih 100 %, v zasebnih gozdovih pa veliko manjša, le
nekaj nad 50 %. Kljub razmeroma velikemu deležu
gozdov, ki so vključeni v Naturo 2000, ta ni povzročila zmanjšanja načrtovanega in realiziranega
poseka. Varstvo narave je za gozdarstvo bistveno
pri načelu mnogonamenenskega gospodarjenja.
Primerno in izvirno je tudi usklajevanje naravovarstvenih smernic v gozdnogospodarskih načrtih
med Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom
Republike Slovenije za varstvo narave. Varstvo
narave pa vendarle zvišuje zahtevnost gospodarjenja
z gozdovi in lahko vpliva tudi na povečanje stroškov.
Ponekod nastajajo težave zaradi puščanja starega
drevja v gozdovih, kar takemu drevju zmanjšuje
ekonomsko vrednost in s tem interes lastnikov za
posek. Ekološke zahteve zavarovanih vrst niso vedno
najbolje proučene in znane. Nastajajo tudi težave
pri prenosu naravovarstvenih smernic na teren in
pri prenosu informacij med deležniki. Dodatni
stroški gospodarjenja z gozdovi so v glavnem breme
lastnikov, v glavnem ne prejemajo nadomestil za
zmanjševanje dohodka zaradi varstva narave. V
Programu razvoja podeželja niso določena sredstva za ukrepe varstva narave v gozdovih, čeprav
gozdovi pokrivajo daleč več kot polovico Slovenije.
Za učinkovito gospodarjenje z gozdovi so veliko
breme dolgotrajni postopki za pridobivanje soglasij.
Nove tehnologije za sečnjo in spravilo lesa lahko
GozdV 69 (2011) 1

veliko prispevajo k intenzivnosti gospodarjenja z
gozdovi, varstvo narave jih ne zavrača, vendar je
njihovo uporabo treba uskladiti z zahtevami varstva narave, ki pa so velikokrat enaka siceršnjim
gozdarskim pristopom.

2

PREDLOGI

1. Segregacijsko varstvo narave naj bo samo izjema
(npr. razglasitev varovalnih gozdov zaradi izjemne poudarjenosti ekoloških funkcij, gozdnih
rezervatov zaradi raziskovalne funkcije ipd).
Glavno načelo za varovanje narave in gozdov pa
je načelo večnamenskega gospodarjenja.
2. Naravne zgradbe gozdnih združb je treba ohranjati predvsem z naravno obnovo. Sajenje ali setev
z avtohtonimi in rastišču primernimi vrstami
naj se izvaja le izjemoma.
3. Gozdne genske vire je treba varovati po načelu
delovanja gozdne genske banke.
4. Iznos gozdne drevnine (npr. drevesna metoda
sečnje in spravila) je treba izvajati v skladu s
Pravilnikom o varstvu gozdov.
5. Za manjšinske gozdne habitate in zavarovane
vrste je treba izdelati sistematični monitoring.
6. Ob prenosu naravovarstvenih smernic iz gozdnogospodarskih načrtov na teren je treba izpopolniti
in izboljšati tudi pretok informacij med deležniki
o stanju in ekoloških zahtevah zavarovanih vrst.
Udejanjiti je treba z zakonom o ohranjanju narave
določeni naravovarstveni nadzor.
7. Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je
treba predlagati, naj podpreta raziskave, ki naj
odpravijo pomanjkljivo poznavanje ekologije
zavarovanih vrst.
8. V 2. steber Programa razvoja podeželja je treba
vnesti nabor ukrepov za območja Nature 2000 v
gozdovih in zanje zagotoviti finančna sredstva.
Nabor ukrepov naj skupaj izdelata Zavod za
gozdove Slovenije in Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave.
9. Varstvo narave je treba vgraditi v vse gospodarske sektorje (gozdarstvo, vodno gospodarstvo,
ribištvo in drugi). Vire za ukrepe ohranjanja
narave večinoma zagotavljajo gospodarski sektorji sami.
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10. Poenostaviti je treba postopke za posege in
standardizirati vloge za pridobitev soglasij.
11. Za učinkovito uveljavljanje večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi pri uvajanju sodobnih
tehnologij in pri gradnji gozdnih prometnic
je treba izdelati navodila, ki bodo imela
status internega akta Zavoda za gozdove
Slovenije.
12. Pomen izobrazbe v gozdarstvu se veča tudi
zaradi zahtev naravovarstva. Poskrbeti je treba,
da bodo v gozdarstvu in naravovarstvu našli
zaposlitveno možnost diplomanti vseh treh
stopenj »bolonjskega« študija, saj je ustrezno
znanje vgrajeno v prenovljeni študij. Zahtevati in

zagotoviti je treba naravovarstveno usposabljanje
izvajalcev del v gozdovih.
13. Spodbujati je treba okoljsko manj škodljivo
izvedbo del pri sečnji in spravilu lesa z uvedbo
vodil dobrega ravnanja (VDR) z upoštevanjem
dodatnih del ter okoljskih nadstroškov v kalkulacijah in načrtno promocijo dobrih praks.
14. Pripraviti je treba podlage za novo strokovno
razvrstitev gozdnih prometnic, ki bo v večji meri
upoštevala intenzivnost in obseg negativnih
motenj ter jo dosledno uveljaviti pri pripravi
nove zakonodaje na področju gradnje objektov
in varstva narave.
Ljubljana, 23. 12. 2010
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Uvodnik
Mednarodno leto gozdov in certificiranje
Zakoračili smo v mednarodno leto gozdov 2011, ki ga je Generalna
skupščina Združenih narodov razglasila na 83. plenarni seji 20.
decembra 2006. Pri tem je izhajala iz:
– mednarodne konvencije o biotski raznovrstnosti, Okvirnem
mednarodnem sporazumu Združenih narodov o podnebnih
spremembah in drugih sporazumov, ki se ukvarjajo z vprašanji,
povezanimi s kompleksnostjo gozdov,
– spoznanja, da gozdovi in trajnostno gospodarjenje z njimi lahko
občutno prispevajo k trajnostnemu razvoju, boju proti revščini
in k doseganju mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, pa tudi
– nujnosti trajnostnega gospodarjenja z vsemi vrstami gozdov,
vključno z občutljivimi gozdnimi ekosistemi.
In svet se je lotil certifikacije gozdov v pobožni želji, da bi zaustavil
izginjanje gozdnih površin v tropih. Prav certificiranje gozdov in
sledenje lesu sta se pojavila kot odgovor na pritiske javnosti (nevladnih organizacij) in mednarodne skupnosti na alarmantna poročila
o izginjanju tropskih gozdov. Vzroki za to so številni:
– krčenje gozdov za kmetijsko proizvodnjo in živinorejo – to
nalogo v glavnem opravljajo multinacionalke ob asistenci domače
politike, plantaže soje, biodizel ipd;
– komercialno pridobivanje lesa – tudi to opravljajo multinacionalke z asistenco domače politike;
– potrebe po lesu za ogrevanje – to verjetno počno domačini. Če
ne bi bilo prvih dveh vzrokov, to verjetno ne bi bil problem.
Na kaj čuden način se je svet lotil reševanja tega problema.
Tisti, ki z gozdovi gospodarijo trajnostno, večnamensko in
sonaravno, morajo to dokazovati. Da dobijo certifikat, morajo
poravnati stroške pridobitve certifikata (kar zgrozil sem se, ko
sem pogledal v merila za pridobitev certifikata) in potem še plačevati sledenje. Certifikat velja le pet let in ponovno se je treba
podati na mukotrpno pot. Ali je kdo izračunal, kolikšne profite
imajo neprofitne in nevladne organizacije z izdajo certifikatov
in sledenjem lesa?!
Multinacionalke bodo še naprej, z asistenco domačih politikov
(seveda izraženo v dolarjih), krčile tropske gozdove, dokler pač
bodo in bodo dajali dobiček. Tak je pač naš svet.
Mag Franc PERKO
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Znanstvena razprava
GDK: 175.2+188(045)=163.6

Gorska (Festuca drymeja) in gozdna bilnica (Festuca altissima) –
pomembna diferencialna indikatorja gozdnih združb
Mountain (Festuca drymeja) and Wood Fescue (Festuca altissima) – Important
Differential Indicators of Forest Associations
Mitja CIMPERŠEK*
Izvleček:
Cimperšek, M.: Gorska (Festuca drymeja) in gozdna bilnica (Festuca altissima) – pomembna diferencialna indikatorja
gozdnih združb. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 2. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit.
45. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Med številnimi vrstami rodu bilnic (Festuca L.) sta tudi dve dominantni graditeljici gozdnih združb: gorska (F.
drymeja) in gozdna bilnica (F. altissima). Medtem ko gorska bilnica raste v submontanskih gozdovih jugovzhodne
Evrope, so združbe z gozdno bilnico pogostejše v gorskem svetu srednje Evrope. Pogorje Boča, Donačke gore in
Maclja je posebno geološko, podnebno, floristično in vegetacijsko stičišče Slovenije, kjer je največ gozdnih združb
z navedenima bilnicama. S primerjavo arealov razširjenosti in z Ellenbergovo metodo fitoindikacije smo proučili
njune ekološke posebnosti. Kljub neznatnim morfološkim razlikam in podobni ekološki amplitudi so med njunimi
združbami razlike, ki odsevajo tudi v diferenciranem gozdnogojitvenem ravnanju z njimi.
Ključne besede: gorska bilnica (Festuca drymeja), gozdna bilnica (Festuca altissima), areal, fitoindikacija, ekologija,
obnova gozda, Macelj, Boč, Donačka gora
Abstract:
Cimperšek, M.: Mountain (Festuca drymeja) and Wood Fescue (Festuca altissima) – Important Differential Indicators of Forest Associations. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 2. In Slovenian,
abstract and summary in English, lit. quot. 45. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text
Marjetka Šivic.
Among numerous species of the Festuca genus there are also two dominant builders of forest associations: mountain (F. drymeja) and wood fescue (F. altissima). While mountain fescue grows in the sub-montane forests of the
South-Western Europe, associations with wood fescue are more frequent in the montane areas of the Central
Europe. Mountains of Boč, Donačka gora and Macelj represent a special geologic, climate, floristic and vegetation
meeting point of Slovenia, where the most forest association with the mentioned fescues are found. Comparing
areal prevalence and using Ellenberg method of phytoindication we studied their ecological specialties. Despite
their minute morphological differences and a similar ecological amplitude, their associations feature differences
that are also reflected in their differentiated forest management treatment.
Key words: mountain fescue (Festuca drymeja), wood fescue (Festuca altissima), areal, phytoindication, ecology,
forest regeneration, Macelj, Boč, Donačka gora.

1

Uvod

Po Joganu (2007) v Sloveniji uspeva več deset vrst
in podvrst trav iz rodu bilnic (Festuca L.). Latinsko
ime festuca pomeni steblo ali bilko, ki niha in ponazarja pozibavanje v vetru. V naših gozdovih razen
raznolistne (F. heterophylla), orjaške (F. gigantea) in
sinje zelene (F. pallens) vzbujata največ pozornosti
zimzeleni, vzdržljivi in visokorasli bilnici: gorska
(F. drymeja) in gozdna (F. altissima), ki v vseh
letnih časih ponujata svojstven videz „travnatih
gozdov” (slika 1). Po svoji izjemni konkurenčnosti
GozdV 69 (2011) 2

sta podobni bukvi. Obe pripadata staremu eocenskemu rastlinstvu listopadnih evropskih gozdov
(Meusel et al., 1978). Kot dominantna graditelja
gozdnih združb imata veliko sintaksonomsko in
diagnostično vrednost, označujeta pa tudi gozdove,
ki se odlikujejo z velikimi premeri, višinami, velikimi lesnimi zalogami in prirastki ter kakovostnim
lesom. Mehkobo in lahko obdelavo bukovine s teh
rastišč so namreč cenili izdelovalci furnirja.
* mag. M. C., univ. dipl. gozd., Zalog pri Moravčah 8,
1251 Moravče
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sylvatica), pač pa se makroskopsko prepoznavno
razlikujeta v razrasti. Gozdna bilnica se razmnožuje samo s semeni, zato raste v medsebojno
ločenih šopih (slika 2). Pri gorski bilnici prevladuje vegetativno razmnoževanje s koreninskimi
pritlikami, zato tvori goste, rušnate preproge
(slika 3).
Največje sklenjene površine bukovih in bukovo-jelovih gozdov z veliko pokrovnostjo gorske
in gozdne bilnice so v subpanonskem hribovju
vzhodne Slovenije. Nikjer drugje se združbe,
katerim dajeta bilnici istovetnost, ne pojavljajo
na tako velikih površinah in v tolikih združbah.
Na Boču in Maclju se stikajo združbe obeh bilnic,
na Donački gori in Reseniku najdemo samo
združbo z gozdno bilnico, na Veliki Rudnici pa
samo združbo z gorsko bilnico. Vzhodno od
obravnavanega stikališča, v gričevnati Panonski
kotlini, prevladujejo združbe z gorsko bilnico,
severozahodno, proti Srednji in Severni Evropi,
dominirajo gozdovi z gozdno bilnico.
Slika 1: Združbe z gorsko in gozdno bilnico nudijo videz
„travnatih” gozdov.

Na prvi pogled sta si vrsti podobni, zato so
zamenjave pogoste. Zmedo vnašata že imeni, saj
sta obe gorski (syn. montana), do 1,50 m visoki
(altissima) in obe rasteta samo v gozdovih (syn.

2

Metoda dela

Med vegetacijske znanosti štejemo tudi primerjalno rastlinsko ekologijo, s katero dobimo poglobljen vpogled v ekološke povezave rastišč. Med
autekološkimi značilnostmi rastlinskih vrst je zelo
poveden areal razširjenosti. Vsaka rastlinska vrsta
uspeva na svojem značilnem območju uspevanja,

Slika 2: Gozdna bilnica
(Festuca altissima) se
ne širi z adventivnimi
poganjki, zato raste
šopasto.
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v rangih in ne v absolutnih vrednostih, smo od
srednjih vrednosti uporabili mediano. Izračunana povprečja smo predstavili v hipotetičnih
ekogramih.
Vir izrazja za imena taksonov je Mala flora
Slovenije (Martinčič in sod., 2007), za imena
sintaksonov pa Robič in Accetto (2001).

3

Slika 3: Gorska bilnica (Festuca drymeja) s svojim gostim
prepletom popolnoma prekriva tla in otežuje konkurenco
drugih vrst, otežuje pa tudi vznik mladega gozda.

s katerim se izražajo tudi razvojno-zgodovinske,
genetske in ekološke lastnosti. Na dveh skicah smo
prikazali strnjena, pa tudi razkropljena (disjunktna) nahajališča obeh bilnic v Evropi in Sloveniji.
Evropski areal smo povzeli po Meuslu idr. (1978),
slovenskega pa po Joganu (2001).
Nekatere vrste so se prilagodile na specifične
ekološke razmere in jih s svojimi združbami
natančno opredeljujejo. Da bi spoznali diagnostične vrednosti obeh bilnic, smo s pomočjo
Ellenbergove fitoindikacijske metode (1992)
izračunali njihove srednje vrednosti. Upoštevali
smo 27 popisov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije,
Slovaške, Madžarske in južne Nemčije (seznam
je pri avtorju) iz združb, v katerih imata bilnici
stalnost IV in V (kar pomeni, da je njuna frekvenca
več kot 60 %) in v izbranih popisih pokrovnost
najmanj 25 % (ocene 3, 4 ali 5 po kombinirani
skali Braun-Blanqueta). Ker so indikatorji izraženi
GozdV 69 (2011) 2

Rezultati

Iz slike 4 je vidna velika horizontalna razprostranjenost obeh bilnic. Na prvi pogled sta areala
obeh vrst dokaj jasno razmejena: gorska bilnica
se pojavlja v jugovzhodnem delu Evrope, medtem
ko je areal gozdne bilnice osredotočen na severozahodni del celine. Na Balkanu se areala prekrivata, kar kaže, da vrsti nista dosledno razmejeni
po ekoloških gradientih. Prepletanje rastišč je
opazno tudi v Sloveniji (slika 5), zlasti izstopa v
subpanonskem območju, kjer se zahodna meja
areala gorske bilnice prekriva z vzhodno mejo
razširjenosti gozdne bilnice. Medtem ko na
Boču združbe bilnic razmejuje geološka podlaga,
sta na Maclju odločilna lega med severnimi in
južnimi pobočji ter nagib terena. Gorska bilnica
daje prednost prisojnim in položnejšim legam,
medtem ko gozdna bilnica uspeva na osojnih
strminah, kar je še posebno izrazito na Donački
gori, sosednjem Reseniku in na vršnem grebenu
Maclja. Obe bilnici sta pogosti tudi na Kočevskem,
drugje po Sloveniji pa so nahajališča bolj ali manj
razpršena.

3.1 Gorska bilnica in njene združbe
(Festuca drymeja, gr. drymos = hrastov gozd, syn.:
montana)

Zaradi močnih in dolgih nadzemnih in podzemnih pritlik, ki se prepletene plazijo po površju
tal, je razrast gorske bilnice gosto rušnata. Zato
ji pripisujemo večji ekološki potencial kot gozdni
bilnici. Njeni odmrli deli se počasi razkrajajo,
zato je hoja po njih daleč slišna. Lovci vedo, da
šumastenje po travi, pomešani z listjem, izključuje
vsako upanje na uspešen zalaz divjadi.
3.1.1 Areal razširjenosti
Gorska bilnica je celinska in kserotermna vrsta, ki
raste v severni Afriki, na južnem delu Apeninov,
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Slika 4: Razširjenost gorske in gozdne bilnice v Evropi (po Meuslu)

jugovzhodnem delu Evrope, na Balkanu in med
Črnim ter Kaspijskim morjem. Proti severu je
omejena z dolžino in toploto vegetacijske periode.
Pogosta je v hrastovih, submontanskih bukovih in
v mešanih gozdovih bukve ter jelke na nadmorski
višini od 200 do 1.000 m. Čeprav ji prija toplo
podnebje in območje z daljšo vegetacijsko dobo,
se v južnih Alpah povzpne celo do nadmorske
višine 1.600 m. Izogiba se smrekovih gozdov, pa
tudi nižinskih in ravninskih leg.
Gorska bilnica je izrazita južnoevropska submediteransko-srednjeevropska disjunktna vrsta.
Po Meuslu je osrednje- in vzhodnosubmediteransko-karpatski florni element. Največji strnjeni
areali gorske bilinice so v subaridno-humidnem-celinskem podnebju Panonske nižine in
njenem obrobju. To je v bolj sušnih, gričevnatih
položajih, na nevtralnih in blago zakisanih rodovitnih tleh.
3.1.2	  Gozdne združbe
Gorska bilnica je prvovrstna značilnica, saj je razširjena na celotnem območju ilirskega rastlinstva
in najpogostejša v združbah zveze ilirskih bukovih
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gozdov Aremonio-Fagion (Praprotnik, 1987).
Mucina idr. (1993) jo uvrščajo med vzhodnoalpske
značilnice gabrovo-hrastovih gozdov Carpinion
betuli. V Sloveniji je gorska bilnica značilnica
subpanonskega bukovega gozda, kjer uspeva
na globokih peščenih tleh, ki se poleti občasno
izsušijo. Največje površine porašča v Zgornjem
Obsotelju, medtem ko je drugje zastopana bolj
razpršeno (Haloze, severni del Kozjaka, Kočevski
rog, Čaven v Trnovskem gozdu idr.). Njen največji
strnjen areal je na slovensko-hrvaškem pogorju
Maclja v nadmorski višini od 250 do 715 m, od
koder se širi proti vzhodu vse do Ravne gore in
Ivanjščice na Hrvaškem, na površini več tisoč
hektarjev.
L. 1968 je Magic na Slovaškem opisal asociacijo
Carici pilosae-Carpinetum festucetosum drymejae
(v nadaljevanju f. d.), deset let zatem pa je objavil
tudi asociacijo Festuco drymejae-Fagetum. L. 1988
je Cimperšek na Maclju opredelil geografsko
varianto z luskodlakavo podlesnico (Polystichum
setiferum), ki se od Magičeve asociacije razlikuje
po številnih ilirskih vrstah. Zato in ker gozdovi na
Maclju pripadajo še zvezi Aremonio-Fagion, jih
GozdV 69 (2011) 2
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Slika 5: Razširjenost gorske in gozdne bilnice v Sloveniji (po Joganu)

Zupančič in sodelavci (2000) uvrščajo v samostojno asociacijo Polysticho setiferi-Fagetum.
Fragmente združbe Festuco drymejae-Fagetum
sensu Cimpršek (=Polysticho setiferi-Fagetum) najdemo tudi na Boču in Rudnici. V subpanonskem
obrobju Haloz, Maclja in Boča je Košir (1994)
izločil več podzdružb z gorsko bilnico: Dryopterido-Abietetum f. d., Polysticho setiferi-Abietetum f.
d. in Hedero-Fagetum var. Polystichum setiferi f. d.
Zunaj subpanonskega območja Slovenije je Accetto
(1998) v Kočevskem rogu opisal subasociacijo
Omphalodo-Fagetum festucetosum drymejae.
Gorska bilnica je mnogo bolj kot v Sloveniji
razširjena na Madžarskem, v vzhodni Hrvaški
in zahodni Srbiji, kjer je dominantni gradnik
submontanskih hrastovih in bukovih gozdov:
Epimedio-Carpinetum betuli Borhidi 63, Festuco
drymejae-Quercetum petraeae Hruška 1974,
Festuco drymejae-Fagetum luzuletosum Škvorc
2006, Festuco drymejae-Quercetum petraeae Baričević idr. 2006a, Lathyro-Quercetum petraeae Ht
(1938) 1958 f. d. Baričević idr., 2006b.
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3.2 Gozdna bilnica in njene združbe
(Festuca altissima, lat. altus = visok, syn.: sylvatica)

Gozdna bilnica se šopasto razrašča in ne tvori živic.
Vierhapper meni, da je relikt bukovih in mešanih
bukovih gozdov ter domneva, da je bila prej bolj
razširjena (Carinthia II (36): 9–10, cit. Hegi).
3.2.1 Areal razširjenosti
Gozdna bilnica uspeva v montanskih bukovih in
jelovo-bukovih gozdovih, v severnih in vzhodnih
legah, v nadmorski višini od 600 do 1.400 m, v
Alpah celo do 1.800 m. Ne uspeva v borovih,
hrastovih, sušnih in toplih bukovih ter smrekovih združbah. Redkokje uspeva v gozdovih
javorja, jesena in lipe, pač pa se pogosto druži z
jelko. Večinoma raste na nevtralnih podlagah, na
apnencu pa le tam, kjer tla prekriva humus tipa
moder ali surovi humus.
Gozdna bilnica je po Meuslu zahodno- in osrednjesubmediteransko-subatlantski-srednjeevropsko-sibirski in britansko-škotski florni geoelement.
Kot izrazita »Fagion-vrsta« je značilnica: reda Fagetalia sylvaticae, zveze Fagion sylvaticae in podzveze
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Eu-Fagenion (Oberdorfer, 1992, Ellenberg, 1992).
Gozdna bilnica je razpršena skoraj po vsej Sloveniji.
Njen največji areal je v dinarskih, predalpskih in
preddinarskih bukovo-jelovih gozdovih; manjka
samo v severovzhodnem delu Slovenije in na
Dolenjskem. V Obsotelju porašča neapnene kopaste
vrhove in višje ležeče osojne strmine Boča, Maclja,
Donačke gore in Resenika.
3.2.2 Gozdne združbe

V Sloveniji je gozdna bilnica gradnik mnogih
združb. V hladnejših, severnih legah Pohorja je
Wraber že l. 1953 nakazal podzdružbo AbietiFagetum festucetosum silvaticae (v nadaljevanju
f. a.). S severozahodnega Pohorja je znana tudi
varianta gozdne združbe jelke in okroglolistne
lakote Galio rotundifolii-Abietetum Wraber 55
fagetosum s Festuco altissimo, ki jo je Košir l. 1994
pripojil k združbi Luzulo-Abietetum f. a. Podobno
združbo najdemo na peščenjakih in konglomeratih
Boča, Donačke gore, Resenika in Maclja.
V gorskem svetu Savinjskih in Kamniških Alp
je jelovo-bukov gozd Homogyne sylvestris-Fagetum
var. geogr. typica f. a. Marinček in Čarni, 2007.
V tej združbi se pojavlja tudi v Julijskih Alpah
(Posočje, Bohinj), a navadno z manjšo pokrovnostjo (Dakskobler, 2002a, b, c, 2009). Podobne
jelovo-bukove gozdove v Dinarskem gorstvu
uvrščamo v subasociacijo Omphalodo-Fagetum
festucetosum altissimae, Puncer idr. 1974 in v sintakson Omphalodo-Fagetum var. geogr. Saxifraga
cuneifolia festucetsum altissimae Surina 2001. Na
osojnih dolomitnih strminah Tuhinjske doline,
v nadmorski višini od 500 do 700 m je Marinček

(1981) našel subasociacijo bukovega gozda z mrtvo
koprivo Lamio orvalae-Fagetum f. a.
Kot manj pogosta vrsta se Festuca altissima
pojavlja tudi v asociaciji Seslerio autumnalis-Fagetum, Lamio orvalae-Fagetum var. geogr. Dentaria
pentaphyllos in v altimontanskem bukovem gozdu
Ranunculo platanifoliae-Fagetum (Dakskobler,
1996, 1997, Dakskobler et al., 1999).
V vzhodni Prusiji tvori gozdna bilnica posebne
faciese v nižinski združbi lipe in belega gabra. Njen
optimum je v zakisanih gozdovih južne Nemčije
(Schwarzwald), kjer prepoznavno označuje regionalne asociacije tipa »Festuco-Fagetum« in »FestucoAbietetum«. Oberdorfer (1992) je makroasociacijo
tipa »Festuco-Fagetum« razčlenil v več subasociacij:
Luzulo-Fagetum, Galio odorati-Fagetum, Lonicero
alpigenae-Fagetum in Aceri-Fagetum. Tudi v Švici
prepoznavno označuje bukove in jelovo-bukove
gozdove, kjer je pogosta diferencialna vrsta združb:
Cardamino-Fagetum, Taxo-Fagetum, Abieti-Fagetum in Galio-Abietetum.

3.3	Ekološko vrednotenje združb in
bilnic
V ekološkem pogledu je vsaka rastlinska vrsta
individualna; raste in razmnožuje se samo v
določenih ekotopih. To pomeni, da optimalno
uspeva samo na območju posebnih rastiščnih
in fitocenotskih dejavnikov. V evoluciji sta se
bilnici prilagodili na razmeroma ozke ekološke
in mikroklimatske dejavnike. V subpanonskem
svetu gradita podobne združbe, ki se nikjer ne
prepletajo, temveč samo dotikajo. Bilnici se tudi
nikjer ne družita na istem rastišču.

Tabela 1: (i) Združbe z gorsko bilnico (Festuca drymeja)*

Povprečje median
Povprečje rangov

Svetl.
4,71
5

Toplota
5,13
5

Kontin.
4,14
4

Vlaga
4,91
5

* Ellenbergov seznam (1992) ne vsebuje gorske bilnice, ker njen areal ne seže v
Švico).

Reakcij.
4,33
4

Trofičn.
5,28
5

srednjo Evropo (Nemčijo,

Tabela 1: (ii) Združbe z gozdno bilnico (Festuca altissima)**

Povprečje median
Povprečje rangov
Ellenbergovi rangi

Svetl.
4,07
4
3

Toplota
4,82
5
5

Kontin.
3,40
3
3

Vlaga
5,46
5
5

Reakcij.
3,73
4
4

Trofičn.
5,61
6
6

** Izračunane indikatorske vrednosti gozdne bilnice so skladne z Ellenbergovimi rangi.
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Ekogram 1: Indikatorji svetlobe,
toplote in kontinentalnosti

Ekogram 2: Razširjenost gorske in
gozdne bilnice v
Evropi

Z Ellenbergovo fitoindikacijsko metodo smo
izračunali srednje vrednosti za svetlobne in
toplotne razmere, celinskost, vlažnost, reakcijo
tal in vsebnost dušika (trofičnost) za vsako od
27 izbranih združb. Iz njihovih median smo
poiskali povprečne vrednosti in jih predstavili v
dveh hipotetičnih ekogramih:
V ekogramu št. 1 so predstavljene podnebne
posebnosti. V sestojih z gorsko bilnico do zeliščne
plasti prodre več svetlobe (4,71 : 4,07) in toplote,
GozdV 69 (2011) 2

kar se kaže tudi v večji kontinentalnosti gorske
bilnice (4,14 : 3,40). Izračunani podnebni indikatorji se ujemajo z arealom razširjenosti in se
ne prekrivajo.
V ekogramu št. 2 smo primerjali za rast
in razvoj pomembne značilnosti tal: vlažnost,
reakcija in trofičnost tal. Edafski kazalniki niso
tako enoznačni kot podnebni, saj se prekrivajo
po talnih gradientih. Gorska bilnica uspeva na
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omogoča boljšo ekološko zaznavanje rastišč, kar je
pogoj za razumevanje razvojne in rastne dinamike
gozdov. Na takih spoznanjih temeljijo naši cilji in
posledično vsi ukrepi nege ter obnove. Resnične
narave gozda ne moremo dokončno in v celoti dojeti,
vendar je verjetnost, da se s pomočjo vegetacije
intuitivno kar najbolj približamo realnosti (Jung,
2002). Kdor ne pozna zelišč, mahov, metuljev, ptic
in kamnin, ni samo strokovno omejen, temveč je
prikrajšan tudi za zadovoljstvo, ki ga doživljamo
ob vsakokratnem srečanju z znanci iz kraljestva
rastlin, živali in nežive narave.

4.1 Gojitvene usmeritve

Slika 6: Bilnici sta polsenčni vrsti, zato na posekah najprej
porumenita, nato se posušita.

karbonatnih pa tudi na silikatnih tleh. Prednost
daje občasno izsušenim nevtralnim tlem (4,91 :
5,46), iz katerih baze niso izprane, uspeva pa tudi
na karbonatnih podlagah, če jih prekriva surovi
humus (4,33 : 3,73). Združbe z gozdno bilnico
so bolj vlažne in bolj trofične, tla vsebujejo tudi
več dušika (5,61 : 5,28). Lötschert je ugotovil,
da so sestoji z gozdno bilnica biološko izjemno
aktivni (cit. Ellenberg, 1978). Festuca altissima
raste v subpanonskem območju na nevtralnih ali
zakisanih tleh, medtem ko v drugih delih Slovenije
uspeva na karbonatnih podlagah. Ellenberg (1978)
gozdno bilnico uvršča med indikatorje zmerno
suhih, zmerno vlažnih in manj kislih tal.

4

Zaključek

Pogoj racionalnega in sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi je poznavanje rastišč. Bolj ko spoznamo
naravno stanje, manj energije porabimo za doseganje
ciljev, manjše je tudi tveganje za nepovratne odklone
od naravnih stanj. Primerjave rastlin oziroma združb
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Rastišča gozdne bilnice nudijo optimalne možnosti
za rast in razvoj bukovih in bukovo-jelovih gozdov.
Prirastoslovne značilnosti gozdov z vrsto Festuca
drymeja je proučil Kotar (1989) in ugotovil, da so
med najbolj produktivnimi v Sloveniji. Povsod,
kjer so sestoji optimalno odprti in ustrezno negovani, je furnirska hlodovina najbolj racionalen
proizvodni cilj. Nezaželenemu razvrednotenju
bukovine, zaradi pojava rdečega srca, se lahko
izognemo z močnimi redčenji in posledično s
krajšo proizvodno dobo.
Razrast trav je pogojena z razvojno stopnjo
gozda. Obravnavani bilnici sta vrsti polsence;
neposredna svetloba je zanju usodna, zato na
odprtih mestih kmalu odmreta. Tudi v globoki
senci mlajših razvojnih stadijev (gošča, letvenjak)
ne uspevata, šele ko se z redčenji poveča dotok
svetlobe, se ponovno uveljavita. Najugodnejše
razmere za razvoj imata v polsenci starejših
debeljakov in pomlajencev, kjer neredko strnjeno
prekrivata tla.
Združbe z dominantnimi zelišči ne otežujejo
samo rasti drugim vrstam, temveč ovirajo tudi
naravno obnovo gozdov. Travne gozdove lahko
uspešno pomlajujemo z golo sečnjo na manših
površinah, kakršnega nudi tehnika postopno
skupinskega gospodarjenja (slika 6). Znano je,
da se na posekah spremenijo mikroklimatski in
talni dejavniki. Povečan dotok svetlobe povzroči
odmiranje bilnic, pospeši pa se tudi mineralizacija
humusa. Navadno se naslednje leto po sečnji
spontano pojavi sekundarna progresivna sukcesija, ki je usmerjena v obnovo gozda. Pionirsko
rastlinje, ki se razbohoti na posekah, preprečuje
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Slika 7: Že pred poldrugim stoletjem so gozdarji s sajenjem sudetskega macesna izboljševali malovredne bukove
gozdove na Maclju.

erozijo in izpiranje hranil, drevesnim klicam in
mladicam pa nudi zaščitno okolje.
Pomlajevanje v svetlobnih jaških poveča
možnost nasemenitve redkih in dragocenih
drevesnih vrst. V sestojih z gorsko bilnico se med
prvim pojavi mlaj ostrolistnega javorja, sledijo mu
gorski javor, češnja, graden in redek brek. S kontinuiranimi močnimi redčenji jih lahko ohranimo
pred konkurenčno bukvijo. Že pred poldrugim
stoletjem so gozdarji izboljševali vrednostni sestav
čistih bukovih gozdov s sajenjem iglavcev (slika
7) na nepomlajenih posekah.
Šopasta rast gozdne bilnice ne ovira naravne
obnove, temveč nudi mladicam zaščito pred
mrazom in vročino, zato se v njeni rahli senci
dobro počuti tudi jelka. V obravnavanih gozdovih
je bila jelka do pred petdesetimi leti precej obilna,
odtlej pa se njen delež nenehno zmanjšuje. Iz
subpanonskih gozdov, kjer je tvorila skoraj čiste
sestoje, se pospešeno umika. Izmenjava med
jelko in bukvijo je naravna zakonitost, ki jo je
za prejšnjie stoletje na visokem Krasu raziskal F.
GozdV 69 (2011) 2

Gašperšič (1974). Alternacija med navedenima
vrstama pa je znana tudi iz starejših obdobij. Tako
je A. Šercelj (1990) med palinološkimi raziskavami
na Boču ugotovil izmenjavo jelovih in bukovih
gozdov, ki domnevno sežejo v čase Rimljanov.
Razloge za spreminjanje vegetacije v davnimi je
pripisal antropogenim vplivom.
Pomlajevanje je oteženo povsod, kjer se je že
pred začetkom obnavljanja razbohotilo srhkostebelno robidovje (Rubus hirtus). Na njegov agresivni
monolitizem spominja rek Luciena Arreata: „Če
bi v republiki rastlin obstojalo splošno glasovanje,
bi koprive pregnale vrtnice in lilije”. V sestojih,
kjer pričakujemo zapleveljenost, je priporočljivo
skupinsko prebiranje, s katerim pospešujemo
tudi razvoj jerebike (Sorbus aucuparia), ki zadrži
bohotenje robide in mladicam nudi varnejše
mikroklimatsko okolje.

4.2	Varovalnost gozdov
Gozdne združbe z dominantnimi bilnicami so
floristična in vegetacijska redkost in posebnost.
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Slika 8: V kserotermnem subpanonskem podnebju ni
mahov niti lišajev, zato so bukova debla bleščeče srebrno
bela. Včasih se narava poigra in preseneti s skorjo, ki bolj
spominja na brezo kot na bukev.

Bukovi sestoji z bilnicama so veliko biotsko bogastvo in dragocene genske banke. Na Maclju so še
ohranjeni skromni pragozdni ostanki, kjer med
srebrnobelim bukovim stebričevjem izstopajo
orjaška drevesa in drugi nenavadni pojavi (slika
8). Na posekah, kjer je večja pestrost rastlin, ima
tudi favna boljše možnosti za preživetje (Gilgen,
1994).
Od redkih vrst, ki se pojavljajo v obravnavanih
gozdovih, moramo varovati polgrma: širokolistno
lobodiko (Ruscus hypoglossum) in lovorolistni
volčin (Daphne laureola), od orhidej, lilij in
perunikovk pa dolgolistno in bledo naglavko
(Cephalanthera longifolia in C. damasonium),
širokolistno močvirnico (Epipactis helleborine),
turško lilijo ali zlati klobuk (Lilium martagon),
travnolistno peruniko (Iris graminea) ter dvolistni
vimenjak (Platanthera bifolia).
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Povzetek

Med številnimi vrstami iz rodu bilnic izstopata
dve zimzeleni in visokorasli vrsti: gorska (Festuca
drymeja) in gozdna bilnica (Festuca altissima). V
vseh letnih časih nudita svojstven videz „travnatih gozdov”. Kot dominantna gradnika gozdnih
združb imata veliko sintaksonomsko in diagnostično vrednost, označujeta pa tudi gozdove, ki
se odlikujejo z velikimi razsežnostmi premera,
višin, lesne zaloge in prirastka ter kakovostno
bukovino.
Primerjava arealov obeh bilnic, združb ter
rastiščnih značilnosti je potrdila njuno svojskost. Asociacije z gorsko bilnico prevladujejo v
toplejših, položnejših, gričevnatih hrastovih in
bukovih združbah jugovzhodne Evrope. Združbe
z gozdno bilnico uspevajo v hladnejših, severnih,
vlažnejših gorskih bukovih in bukovo-jelovih
gozdovih srednje Evrope. Tudi na našem ozemlju
sta bilnici spremljevalki bukovih in bukovo-jelovih
gozdov. Po velikem številu različnih asociacij in
površinski razširjenosti izstopajo pogorja: Boča,
Donačke gore z Resenikom, Maclja in Rudnice. V
Zgornjem Obsotelju, ki je edinstveno geografsko,
geološko, podnebno, floristično in vegetacijsko
križišče Slovenije, se na velikih površinah srečujejo
njune združbe.
Vrsti sta makroskopsko podobni, najzanesljiveje jih razlikujemo po razrasti. Gorska bilnica se
razmnožuje z adventivnimi poganjki, zato tvori
gosto prepletene preproge, gozdna bilnica pa se
širi samo s semeni, zato raste šopasto. Ekološke
potrebe med njunimi združbami so majhne, a
so pomembne za uspešno gospodarjenje. Obe
vrsti sta polsenčni in ne uspevata na prostem, pa
tudi ne v mladih sestojih, ki prepuščajo premalo
svetlobe do tal. Njuno konkurenco zmanjšamo s
svetlobnimi jaški, ki jih izzovemo z goloseki na
manjših površinah. Z njihovim širjenjem nudimo
plemenitim drevesnim vrstam (javor, graden,
češnja) ugodnejše razvojne možnosti. V višje
ležečih gozdovih pa si prizadevamo za ohranitev
ogrožene jelke.

6

Summary

Two evergreen and tall species outstand from the
numerous species of the Festuca genus: mountain
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(Festuca drymeja) and wood fescue (Festuca
altissima). They present a distinctive appearance
of “grassy forests”. As dominant builders of forest
association, they have a great syntaxonomic and
diagnostic value; furthermore, they characterize
forests excelling by large sizes of diameter, height,
growing stock and increment, and quality beech
wood.
The comparison of areals, associations, and
habitat characteristics of the two fescues confirmed
their distinctiveness. The associations with wood
fescue prevail in warmer, gently sloping, hilly
oak and beech associations of the Southeastern
Europe; while the associations with wood fescue
grow in cooler, northern, moister montane beech
and beech-fir forests of the Central Europe. The
two fescues accompany beech and beech-fir forest
in our land as well. Owing to a large number of
diverse associations and surface distribution, the
following mountains stand out: Boč, Donačka gora
with Resenik, Macelj and Rudnica. In Zgornje
Obsotelje (Upper Sotla Basin), that is a unique
geographic, geologic, floristic and vegetation
crossing point of Slovenia, their associations
encounter each other on large areas.
The species are macroscopically similar; we
most reliably distinguish them by the spread.
Mountain fescue reproduces with adventive shoots
and therefore forms densely intertwined carpets,
while wood fescue reproduces only with seeds and,
as a result, grows in tufts. Ecological needs in their
associations are small, but important for successful
management. Both species are of a half-shade type
and grow neither in open areas nor in young stands
not letting light pass to the ground. We reduce
the presence of their competitors by light shafts
caused by clearcuttings on small areas. Through
their spreading we provide high quality tree species
(maple, sessile oak, cherry) with more favorable
development chances. In higher situated forest, we
strive for conservation of the endangered fir.
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Odnos javnosti do gozdov v mestih na primerih Rožnika in
Golovca v Ljubljani
Public Attitude towards Urban Forests – Case Studies of Rožnik and Golovec in
Ljubljana
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Izvleček:
Žižek, L., Pirnat, J.: Odnos javnosti do gozdov v mestih na primerih Rožnika in Golovca v Ljubljani. Gozdarski
vestnik, 69/2011, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzrtkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod avtorja, lektoriranja
angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Raziskava obravnava odnos javnosti do gozdov v mestih. Z anketo med obiskovalci gozdov na Rožniku (R) in
Golovcu (G) v Ljubljani ugotavljamo pogostost obiskov gozda in razloge zanje. Ugotavljamo prepoznavnost Zavoda
za gozdove Slovenije, primernost označb o delu v gozdu ter odnos do mrtvega drevja v gozdovih. Namen raziskave
je ugotoviti mnenje anketiranih o urejenosti gozdov, načinu ureditve lastništva, sečnji v teh gozdovih in o počutju
ob obisku. Anketa (priložnostno, neverjetnostno vzorčenje) je bila opravljena v dveh delih – v sklopu množične
rekreativne prireditve in na svetovnem spletu. Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 788 oseb, v raziskavo je bilo
vključenih 555 obiskovalcev gozdov na Rožniku in 349 obiskovalcev gozdov na Golovcu. Rezultati so pokazali, da
večina anketiranih (66,3 %) gre vsaj enkrat na teden v gozd. Najpomembnejši razlog za obisk gozda je rekreacija
(sprehod, tek, kolesarjenje), sledijo sprostitev po napornem dnevu, sprehod s psom ter umik od ljudi in mestnega
vrveža. Večina anketiranih (R – 69,2 %, G – 67,0 %) obiskovalcev je z urejenostjo gozdov relativno zadovoljna.
Najbolj jih motijo smeti, uničene klopi in table, viseče, mrtvo in poškodovano drevje. Največji delež anketiranih
(R – 40,7 %, G – 35,0 %) meni, da bi morala gozdne parcele bodisi odkupiti bodisi najeti občina, deleža pa se
razlikujeta glede na lokacijo (večji delež na Rožniku). Večina anketiranih se strinja z občasno sečnjo v teh gozdovih
(R –87,0 %, G – 86,7 %) in se v gozdovih Rožnika in Golovca počuti varno (R – 77,5 %, G – 74,4 %).
Ključne besede: urbani gozdovi, odnos javnosti, Rožnik, Golovec, Ljubljana, anketa
Abstract:
Žižek, L., Pirnat, J.: Public Attitude towards Urban Forests – Case Studies of Rožnik and Golovec in Ljubljana.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English,
lit. quot. 8. Translated by authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text
Marjetka Šivic.
This research examines the public attitude toward the forests in towns. The authors research the frequency and the
reasons for visiting forests with a public survey among the visitors of the forests of Rožnik Hill (R) and Golovec Hill
(G) in Ljubljana. We examine how recognizable the Slovenia Forest Service is, the appropriateness of indications of
forest works and the attitude towards coarse woody debris in forests. The purpose of this research was to find out
the opinion of the surveyees about forest management, the forest ownership regulation, logging in these forests and
about general feeling of visitors when they visit the forests. The survey (nonprobability sampling) was conducted
in two parts, the first being a mass recreational event and the second an online survey. The survey was filled in
by 788 surveyees in total, 555 of them being visitors of forests on Rožnik Hill and 349 of Golovec Hill. The results
show that most of the surveyees (66.3%) walk through the forest at least once a week. The main reason for that are
recreational activities (walking, jogging, and cycling). It is followed by relaxation after a hard day's work, walking the
dog and retreat from people and bustling towns. The majority of the surveyees who visited the forests (R – 69.2%,
G – 67.0%) are relatively satisfied with the forest management. They are mostly disturbed by littering, destroyed
benches and sign posts and coarse woody debris and damaged trees. The majority (R – 40.7%, G – 35.0%) said that
the forest parcels should be bought or rented by the municipality, and here the share differs depending on location
(bigger share on Rožnik Hill). Most of the surveyees (R – 87.0%, G – 86.7%) agree with occasional logging in these
forests. Most of the surveyees (R – 77.5%, G – 74.4%) feel safe in the forests of Rožnik and Golovec Hill.
Key words: urban forest, public attitude, Rožnik, Golovec, Ljubljana, survey
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1

UVOD

Ohranjena krajina je stabilna le toliko, kolikor so
ohranjeni njeni gradniki – ekosisitemi, katerih
zgradba in delovanje morata delovati na ohranjenih homeostatskih mehanizmih. Ob tem pa
pogosto pozabljamo, da je za ohranjanje narave
treba poznati tudi odnos človeka, da je treba
zgraditi določen socialni kapital v lokalnem okolju
(Plut et al, 2008).
V tem razvoju urbano gozdarstvo ni nobena
izjema (Konijnendijk, 2008), njegovo vlogo lahko
utemeljimo kar z vsebino, ki je v njegovem imenu.
Urbano gozdarstvo mora povezati koncept stabilnega ekosistema – gozda – z idejo in usmeritvijo
naravovarstva ter številnimi, zlasti socialnimi
potrebami urbane družbe, ki pogosto živi v bližini
takšnega naravnega okolja ali, bolje rečeno, je
lahko del takega okolja.
Gonilo urbanega gozdarstva je socialni kapital
družbe, slednja pa nujno potrebuje tudi vedenje
o naravnem okolju, ki jo obdaja. Temelj uspešnega urbanega gozdarstva je torej po eni strani
poznavanje mehanizmov za ekosistemsko zgradbo
in delovanje ter spremembe gozda, po drugi pa
mora graditi na povratnih informacijah, ki jih od
javnosti pridobi o svojem delu. Temu bo namenjena naša raziskava.

ugotoviti primernost označb za delo v gozdu, ki
so na voljo na spletnih straneh ZGS. Zanimal nas
je tudi odnos anketiranih do suhega, odmrlega
drevja v gozdovih.
Želeli smo izvedeti (za gozdove na Rožniku
in na Golovcu):
– ali so anketirani zadovoljni z urejenostjo gozdov
ter kaj jih najbolj moti,
– kako bi moralo biti po njihovem mnenju urejeno lastništvo teh gozdov,
– kakšen je njihov odnos do sečnje v teh gozdovih,
– kdo je po njihovem mnenju odgovoren za
infrastrukturo (poti, table, klopi, koši za smeti
…),
– ali se počutijo varne v teh gozdovih ter kakšni
so razlogi za neprijetno počutje,
– morebitne predloge, pripombe, opažanja.
Ob tem smo oblikovali naslednji hipotezi:
–– Anketirana javnost si želi ureditve lastništva
gozdnih parcel na Rožniku in Golovcu, odgovornost za ureditev lastništva pripisujejo Mestni
občini Ljubljana.
–– Anketirana javnost nima odklonilnega
odnosa do sečnje v gozdovih na Rožniku in
Golovcu.

3
2	NAMEN
Glavno mesto Ljubljana ima v osrednjem delu dve
večji gozdni zaplati – Rožnik in Golovec. Hkrati
sta to tudi z obiskom najbolj obremenjeni gozdni
površini, zato je to prav gotovo območje, kjer se
prepleta veliko interesov. Namen naše raziskave je
dopolniti dosedanje izsledke in spoznati potrebe,
zahteve in pričakovanja obiskovalcev gozdov
Rožnika in Golovca v Ljubljani.
Da bi pridobili mnenje javnosti o gozdovih na
Rožniku in Golovcu, smo se odločili za izvedbo
ankete med obiskovalci teh gozdov, saj menimo,
da so prav »uporabniki« teh gozdov pomembni
deležniki pri oblikovanju gozdnogospodarskih
ciljev za te gozdove.
Zanimalo nas je, kako pogosto anketirani obiskujejo gozdove in kakšni so njihovi poglavitni
razlogi za obisk. Želeli smo izvedeti, kolikšna je
prepoznavnost Zavoda za gozdove Slovenije, in
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Odločili smo se za izvedbo neverjetnostnega
vzorčenja, ki je v praksi precej razširjeno ter tudi
najprimernejše za obseg in možnosti znotraj naše
raziskave. Uporabili smo dve obliki priložnostnega
vzorčenja, in sicer opravljanje ankete med udeleženci prireditve in anketo na svetovnem spletu
(KALTON/VEHOVAR, 2001).

3.1	Oblikovanje anketnega vprašalnika
Vprašalnik je oblikovan v štirih sklopih: prvi
zajema splošna vprašanja, drugi obravnava vprašanja glede gozdov na Rožniku, tretji vprašanja
glede gozdov na Golovcu, v zadnjem sklopu pa
so ponovno splošna vprašanja ter vprašanja o
osebnih podatkih (spol, starost, status …). Prvi
in četrti sklop vprašanj so reševali vsi anketirani,
drugi in tretji sklop pa tisti anketirani, ki so se
opredelili kot obiskovalci gozdov na Rožniku ali
obiskovalci gozdov na Golovcu.
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Anketni vprašalnik smo oblikovali tako, da bi
dobili odgovore na več vprašanj, ki nas zanimajo.
Pri vseh vprašanjih (razen pri zadnjem) so bili
odgovori že ponujeni, tako da so anketiranci samo
obkroževali odgovore, kar je olajšalo reševanje
anketnega vprašalnika in skrajšalo čas reševanja.
Večinoma je bil mogoč samo en odgovor, kjer pa
je bilo mogočih več odgovorov, je bilo to posebej
poudarjeno. Za konec smo dodali vprašanje oz.
možnost, da anketirani dopišejo svoje predloge,
mnenja ali opažanja o gozdovih na Rožniku in
Golovcu.

3.2	Testiranje anketnega vprašalnika
Preden smo vprašalnik dokončno oblikovali, smo
ga testirali z anketiranjem naključnih mimoidočih
v Mostecu v ponedeljek, 4. maja 2009, med 11.
in 12. uro dopoldne. Za sodelovanje smo prosili
trinajst mimoidočih, deset jih je bilo pripravljenih
sodelovati. S testiranjem vprašalnika smo želeli
ugotoviti, ali so vprašanja napisana razumljivo, ali
so odgovori, ki so podani, smiselni ter predvsem
to, koliko časa traja izpolnjevanje vprašalnika. Nato
smo pri nekaterih vprašanjih slogovno popravili
besedilo, vprašalnik smo lektorirali, dodelali smo
videz vprašalnika. Ker ni bilo večjih vsebinskih
sprememb, smo tudi odgovore prvih desetih
anketirancev vključili v obdelavo rezultatov.

3.3 Izvajanje ankete
Anketo smo izvajali v dveh delih. Prvi del anketiranja je potekal v soboto, 9. maja 2009, v okviru
prireditve 53. Pohod ob žici. Pohod ob žici je
vsakoletna prireditev, posvečena spominu na
okupirano Ljubljano, ki je bila med letoma 1942
in 1945 ograjena z bodečo žico. Trasa Poti ob žici
(prej Pot spominov in tovarištva) je speljana po
trasi takratne bodeče žice. Ker je precejšen del
pohodnikov tudi občasnih ali rednih obiskovalcev
gozdov na Rožniku in Golovcu, smo se odločili,
da je to primerna priložnost za izvajanje ankete,
ki smo jo izvajali na dveh točkah, in sicer pri
Koseškem bajerju ter na križišču Dolenjske cestve
in Peruzzijeve ceste na Rudniku. Na vsaki točki
smo postavili mizo z dvema klopema, anketiranci
so si lahko postregli s piškoti in bonboni. Vsak, ki
je sodeloval v anketi, je prejel svinčnik z radirko,
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razdelili smo tudi zloženke Zavoda za gozdove
Slovenije o gozdnem bontonu, gozdnih požarih in
varnem delu v gozdu. Izvajanje ankete je potekalo
med pol sedmo in deseto uro dopoldne.
Drugi del anketiranja je potekal na spletu.
Anketo smo postavili na portalu: www.surveymonkey.com, ki omogoča zbiranje, prenašanje
in analiziranje rezultatov. Anketni vprašalnik je
bil objavljen na naslovu:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=T
mBmChue9u2vUOnmcOGmDA_3d_3d.
Anketa na spletu je potekala od sobote, 30.
maja 2009, od 13. ure do petka, 19. junija 2009,
do 19. ure, torej 20 dni.

3.4	Odziv
Odziv na anketo je bil, presenetljivo, zelo pozitiven in precejšen, saj smo dobili odgovore kar
788 anketirancev. V anketi je sodelovalo 852 oseb,
vendar pa nekaj anketiranih (7,5 %) vprašalnika
ni izpolnilo do konca. V Mostecu smo pridobili
10 vprašalnikov, na Koseškem bajerju 149, na
rudniku 166, prek spletne ankete pa 463, skupaj
788 popolnih odgovorov.
V našem primeru je tako število anketiranih kar precejšnje, vendar, žal, naša anketa ne
temelji na slučajnostnem vzorčenju, kar bi nam
dalo objektiven vpogled v mnenje obiskovalcev.
Tako smo lahko pridobili le mnenje anketiranih
obiskovalcev. Z objavami o izvajanju ankete na
čim bolj različnih spletnih zbirališčih (forumi,
portali) ter z izvajanjem ankete na množični
rekreativni prireditvi pa smo poskušali zagotoviti
čim večji vzorec anketiranih različnih starosti, ki
bo lahko relevanten pripomoček pri nadaljnjem
delu z gozdovi Rožnika in Golovca.

4

REZULTATI

V nadaljevanju navajamo rezultate po posameznih
vprašanjih.

4.1 Prvi sklop vprašanj
Kako pogosto hodite v gozd (ni pomembno v
katerega)?
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Preglednica 1: Rezultati o pogostosti obiskovanja
gozdov

Delež [%]
Vsak dan

14,3

Od 3- do 5-krat na teden

20,8

Od 1- do 2-krat na teden

31,2

Nekajkrat na mesec

22,6

Enkrat na mesec

5,1

Nekajkrat na leto

5,6

Nikoli

0,4
100,0

Obkrožite dva za Vas najpomembnejša razloga
za obisk gozda.
Preglednica 2: Razlogi za obisk gozdov

Delež [%]
Druženje s prijatelji
Rekreacija (sprehod, tek, kolesarjenje)
Nabiranje plodov (kostanj, gobe,
borovnice …)
Sprostitev po napornem dnevu
Opazovanje dreves in živali
Umik od ljudi in mestnega vrveža
Zdravje
Sprehod s psom
Drugo

4,0
36,7
6,5
13,7
7,4
11,8

Slika 1: Fotografija označbe za delo na Golovcu
Preglednica 4: Primernost velikosti označbe za delo
v gozdu

Delež [%]
Označba je dovolj velika.

50,3

Označba bi morala biti večja.

45,9

Take označbe niso potrebne.

1,6

Drugo

2,2
100,0

5,6
12,8
1,6

Na fotografiji je označba za delo v gozdu.
Kakšno je Vaše mnenje?

100,0

Katera organizacija po Vašem mnenju skrbi za
gozdove na Rožniku in Golovcu (izdeluje načrte,
odloča, katero drevje je dovoljeno posekati, skrbi
za gozdne učne poti ipd.)?
Preglednica 3: Katera organizacija skrbi za gozdove na
Rožniku in Golovcu?

Delež [%]
Zveza gozdarjev Slovenije

5,3

Mestna občina Ljubljana

31,3

Zavod za gozdove Slovenije

37,3

Gozdno gospodarstvo Ljubljana

26,0
100,0

Na fotografiji je označba za delo v gozdu.
Kakšno je Vaše mnenje?
94

Slika 2: Fotografija označbe za delo v gozdu
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Preglednica 5: O primernosti vsebine označbe za delo
v gozdu

Delež [%]
Označba dobro opisuje, da se izvajajo dela v gozdu.
Moralo bi biti nazorneje opisano,
da se izvajajo dela.
Menim, da take označbe niso
potrebne.

77,5

Preglednica 9: O načinu ureditve lastništva gozdov na
Rožniku in Golovcu

21,3

Rožnik Golovec
[%]
[%]

1,3
100,0

Ali se kdaj sprehajate/tečete/kolesarite po
gozdovih na Rožniku in Golovcu?
Preglednica 6: Deleži in število anketiranih obiskovalcev
glede na obiskovanje gozdov na Rožniku in Golovcu

Da, po obeh.
Da, samo po Rožniku.
Da, samo po Golovcu.
Ne.

Število
270
285
79
154
788

Kako bi moralo biti po Vašem mnenju urejeno
lastništvo gozdov na Rožniku/Golovcu?

Delež [%]
34,3
36,2
10,0
19,5
100,0

Gozdne parcele naj ostanejo v
9,9%
lasti zasebnih lastnikov.
Gozdne parcele bi morala odkupiti občina in za gozd skrbeti
40,7%
tako, da bo urejen za obiskovalce.
Gozdne parcele bi morala odkupiti država in za gozd skrbeti
14,1%
tako, da bo urejen za obiskovalce.
Občina bi morala vzeti gozdne
parcele v najem in skrbeti za 17,8%
urejenost gozda.
Država bi morala vzeti gozdne
parcele v najem in skrbeti za 4,1%
urejenost gozda.
Ne vem, nimam mnenja.

4.2	O gozdovih na Rožniku in na Golovcu
Ali ste zadovoljni z urejenostjo gozdov na Rožniku/
Golovcu?
Preglednica 7: O urejenosti gozdov na Rožniku in
Golovcu

Zelo
Še kar
Sploh ne

Rožnik [ %]
26,8
69,2
4,0
100,0

Golovec [%]
30,9
67,0
2,0
100,0

Kaj Vas najbolj moti?
Preglednica 8: Najpogostejši dejavniki, ki motijo anketirane
obiskovalce gozdov na Rožniku in Golovcu.

Rožnik Golovec
[%]
[%]
Viseče, mrtvo in poškodovano
drevje
Uničene klopi, table
Zaraščenost, nepreglednost
Smeti
Blatne, neurejene poti
Drugo
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17,7

21,8

31,5
6,3
34,5
7,1
3,0
100,0

25,9
9,2
34,1
6,5
2,4
100,0

16,9
35,0

13,8

16,3
4,3

13,3%

13,8

100,0%

100,0

Kakšno je Vaše mnenje o sečnji dreves v gozdovih na Rožniku/Golovcu?
Preglednica 10: O sečnji v gozdovih na Rožniku in
Golovcu

Rožnik Golo[%]
vec [%]
Občasna sečnja dreves je potrebna, saj je treba odstraniti odmrlo,
viseče drevje, ki je nevarno za
obiskovalce.
Lastniki gozdnih parcel na Rožniku imajo pravico do občasnega poseka drevja, saj je to gozd
kot vsi drugi.
Lastniki gozdnih parcel na Rožniku imajo pravico do občasnega poseka drevja, vendar z
upoštevanjem potreb obiskovalcev.
Na Rožniku ne bi smeli ničesar
posekati, razen v izjemnih primerih (ujme, lubadarji …).
Na Rožniku ne bi smeli ničesar
posekati.
Ne vem, nimam mnenja.

63,4

62,4

11,1

12,2

12,5

12,0

10,1

7,5

0,4

1,6

2,5

4,2

100,0

100,0
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Kdo bi moral po Vašem mnenju skrbeti za
infrastrukturo na Rožniku/Golovcu (urejenost
poti, klopi, table, koši za smeti …)?
Preglednica 11: Odgovornost za infrastrukturo na
Rožniku in Golovcu

Preglednica 14: Razlogi za neprijetno počutje v gozdovih
na Rožniku in Golovcu

Zaradi ljudi

Rožnik Golo[%]
vec [%]
35,0
29,8

66,5

Zaradi visečega drevja
Zaradi divjih živali (medved,
divji prašič …)
Zaradi psov brez lastnikov

6,7

11,5

Zaradi klopov, komarjev

Zavod za gozdove Slovenije

8,5

10,6

Lastniki gozdov

6,3

7,7

Turistična društva

1,1

0,6

4.3	Zadnji sklop vprašanj

Obiskovalci sami

2,3

0,6

Drugi

2,5

2,6

100,0

100,0

Na spodnjih fotografijah sta suhi drevesi. Prvo
je ob poti, drugo pa je umaknjeno bolj v gozd.
Kakšno je Vaše mnenje?

Rožnik
[%]

Golovec
[%]

Občina

72,6

Država

6,3

10,4

11,8

24,1

23,2

22,8

27,9

Drugo

2,8

1,1

100,0

100,0

Preglednica 15: Odgovori anketiranih o poseku suhega,
odmrlega drevesa ob poti

Na Rožniku/Golovcu posekajo … ?
Preglednica 12: O količinski primernosti sečnje v
gozdovih na Rožniku in Golovcu

Rožnik
[%]

4,8

Golovec
[%]

Ravno prav dreves

28,8

38,0

Premalo dreves, lahko bi jih
posekali več.

11,5

13,3

Preveč dreves

10,3

7,8

Ne vem, nimam mnenja.

49,4

40,9

100,0

100,0

Delež [%]
Drevo naj posekajo v vsakem primeru
zaradi varnosti obiskovalcev.
Drevo naj posekajo, če bi lahko padlo
ali se zlomilo.
Drevo naj pustijo tako, kot je, saj je
tudi mrtvo drevje del gozda.

38,3
49,2
12,5
100,0

Se na Rožniku/Golovcu počutite varno?
Preglednica 13: O počutju v gozdovih na Rožniku in
Golovcu
Rožnik
Golovec
[%]
[%]
Da.
77,5
74,4

Včasih me je strah.
Ne.

20,4

22,1

2,2

3,4

100,0

100,0

Zakaj se ob obisku gozdov na Rožniku/Golovcu
ne počutite varne?
Slika 3: Suho drevo ob poti
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Preglednica 18: Struktura anketiranih po spolu

Delež [%]
Ženski

62,9

Moški

37,1
100,0

Status
Preglednica 19: Struktura anketiranih glede na njihov
status

Delež [%]
Dijak/-inja

6,9

Študent/-ka

28,2

Zaposlen/-a

50,5

Nezaposlen/-a
Slika 4: Suho drevo, ki ni neposredno ob poti.

Upokojenec/-ka

2,9
11,5
100,0

Preglednica 16: Odgovori anketiranih o poseku suhega,
odmrlega drevesa, ki ni neposredno ob poti.

Starost
Preglednica 20: Struktura anketiranih glede na starost

Delež [%]
Drevo naj posekajo zaradi varnosti
obiskovalcev.

10,1

Drevo naj posekajo, da se škodljivci z
drevesa ne bodo širili naprej.

44,0

Drevo naj pustijo tako, kot je, saj ne
ogroža sprehajalcev.

13,6

Drevo naj pustijo tako, kot je, saj je
tudi mrtvo drevje del gozda.

32,2
100,0

Kdo bi moral po Vašem mnenju poskrbeti za
odstranitev takšnih dreves?

Delež [%]
Od 15 do 30 let

47,8

Ood 31 do 45 let

24,4

Od 46 do 60 let

17,9

Več kot 60 let

9,9
100,0

Ali ste lastnik oziroma solastnik gozda?
Preglednica 21: Struktura anketiranih glede na lastništvo
gozdov

Delež [%]
Da, v gozdu tudi gospodarimo (redno ali občasno).

8,6

Delež [%]

Da, vendar v gozdu ne gospodarimo.

4,9

Lastniki gozdne parcele, na kateri
je drevo.

49,5

Ne, bom pa verjetno gozd
podedoval/-a.

12,2

Občina

24,6

Ne.

74,2

Zavod za gozdove Slovenije

24,4

Preglednica 17: Odgovornost za odstranitev suhih,
odmrlih dreves

Drugi

100,0

1,5
100,0

Spol
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5

RAZPRAVA

V naši raziskavi o odnosu javnosti do gozdov v
mestih smo pridobili odgovore 788 oseb. Dobra
tretjina vprašanih je obiskovalcev gozdov na
Rožniku in na Golovcu. Nekoliko večji delež
anketiranih je obiskovalcev samo Rožnika, desetina vprašanih pa obiskovalcev samo gozdov na
Golovcu. Malo manj kot petina sodelujočih v
anketi ne obiskuje obeh gozdov. Tako smo pridobili
mnenja 555 obiskovalcev gozdov na Rožniku in
349 obiskovalcev gozdov na Golovcu.
Lahko klepamo, da gozd igra pomembno
vlogo v življenju anketiranih oseb, saj se tja vsak
dan odpravi kar slabih 15% anketiranih, večina
anketiranih pa gre vsaj enkrat na teden v gozd.
Za najpomembnejši razlog za obisk gozda se
je izkazala rekreacija (sprehod, tek, kolesarjenje),
sledijo sprostitev po napornem dnevu, sprehod
s psom ter umik od ljudi in mestnega vrveža.
Tretja skupina s podobnimi deleži odgovorov:
nabiranje plodov, opazovanje dreves in živali ter
zdravje. Tako lahko ugotovimo, da je v mestnem
okolju gozd prevzel predvsem nalogo zagotavljanja
možnosti za rekreacijo, je pa tudi prostor, kjer se
ljudje lahko umaknejo v tišino, se sprostijo po
napornem dnevu v službi ali gredo na sprehod s
psom. Nabirajo tudi plodove (borovnice, kostanj
…), vendar je tega manj. Morda bi pričakovali
večji delež teh odgovorov, saj sta navadna borovnica (Vaccinium myrtillus L.) in pravi kostanj
(Castanea sativa Mill.) precej pogosta v gozdovih
Rožnika in Golovca.
S tretjim vprašanjem smo želeli ugotoviti
prepoznavnost Zavoda za gozdove Slovenije
(ZGS). V raziskavi ZGS/1999 (LESNIK, 2001) so
namreč ugotovili, da je prepoznavnost ZGS kot
organizacije, ki usmerja gospodarjenje z gozdovi,
precej slaba, saj jo je kot tako prepoznalo manj
kot 10 % anketiranih, čeprav sta skoraj dve tretjini
anketiranih že slišali za ZGS.
Kot organizacijo, ki skrbi za gozdove na
Rožniku in Golovcu, je v naši anketi ZGS prepoznala dobra tretjina anketiranih. Menimo, da je
ta delež večji, kot je sicer med meščani oziroma
obiskovalci gozdov Rožnika in Golovca, saj je
bilo med sodelujočimi v anketi tudi kar nekaj
gozdarjev ter študentov gozdarstva. Zagotovo
pa se je dejanski delež povečal v zadnjih desetih
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letih. Dobra petina anketirancev je menila, da je
ta organizacija Gozdno gospodarstvo Ljubljana,
največji delež v starostni skupini od 46 do 60 let.
tak odgovor smo deloma pričakovali, saj je bilo
slovensko gozdarstvo pred letom 1993 organizirano v okviru območnih gozdnih gospodarstev.
Presenetilo pa nas je dejstvo, da je skoraj vsak tretji
vprašani menil, da je Mestna občina Ljubljana
tista, ki pripravlja načrte, odloča, katero drevje
je dovoljeno posekati ipd. Pri tem vprašanju smo
anketiranim ponudili štiri odgovore, nismo pa
ponudili izbire »Ne vem.« Želeli smo namreč
izvedeti, kdo je po njihovem mnenju odgovoren
za te gozdove, četudi morda ne vedo odgovora.
Izkazalo se je, da bi bilo bolje, če bi ponudili tudi
možnost »Ne vem.« Tako bi dobili bolj realne
rezultate.
Ena izmed tem, ki nas je zanimala, je bila
tudi označba za delo v gozdu. Na spletni strani
Zavoda za gozdove Slovenije si lahko lastniki
in izvajalci del natisnejo opozorilno označbo za
delo v gozdu.

Slika 5: Označba za delo v gozdu, dosegljiva za tisk na
spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (Označba
za..., 2009)

Tako smo anketirane spraševali, ali menijo,
da je ta označba dovolj velika, ter ali menijo, da
označba dovolj dobro opisuje nevarnosti pri delu v
gozdu. Rezultati so pokazali, da je polovica anketiranih zadovoljna z velikostjo označbe, hkrati pa
je slaba polovica vprašanih menila, da bi morala
biti označba večja. Večina je menila, da je vsebina
označbe dovolj nazorna, zato na tem mestu lahko
zapišemo, da je vsebina označbe za delo v gozdu
primerna, smiselno pa bi bilo označbe pripraviti v
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Slika 6: Primerjava odgovorov anketiranih glede načina ureditve lastništva gozdov na Rožniku in Golovcu
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večjem formatu. Anketirani so nanizali tudi nekaj
koristnih predlogov za postavitev tabel – predlagali so, naj bo označba samostojna, na posebni
tabli, vidna z obeh smeri hoje ob poti ter naj bi
označevala območje, na katero se nanaša.
Večina anketiranih obiskovalcev je bila z urejenostjo gozdov relativno zadovoljna, nekaj več
jih je bilo zelo zadovoljnih z gozdovi na Golovcu,
zelo majhen delež anketiranih ni bil zadovoljen
z urejenostjo teh gozdov. Obiskovalce najbolj
motijo smeti, uničene klopi in table, viseče, mrtvo
in poškodovano drevje; slednje nekoliko bolj na
Golovcu. V raziskavi, ki jo je izvedel Mlinar leta
1971 (MLINAR, 1971, v LESNIK et al., 1993), so
obiskovalce Rožnika najbolj motili: avtomobilski
promet in kolesarji, odpadki, zanemarjenost,
nenegovanost gozda, okrnjenost narave ter slabo
urejena cesta, pot, prah na cesti.
Drugi najbolj moteči dejavnik so uničene klopi
in table. Pri tem velja omeniti, da je dober primer
prakse označevanja poti, izdelave informacijskih
tabel v mestnih gozdovih Celja, kjer so to povezali
s celostno grafično podobo, ki je del vseh oznak.
Skrbijo tudi za takojšno zamenjavo uničenih tabel
ali oznak, saj so ravno oznake in informativne
table pokazatelj skrbnosti do gozdov in ogledalo
upravitelja gozdov. Pohvaliti velja enotno podobo
oznak in informacijskih tabel, ki so v gozdovih
Rožnika, treba pa je ažurno poskrbeti za sanacijo
ali zamenjavo uničenih oznak. Na Golovcu so
GozdV 69 (2011) 2

trenutno le posamezne, nepovezane učne poti (OŠ
Poljane) ali tematske poti (Srčna pot). Anketirani
so večkrat poudarili, da na Golovcu ni dovolj
oznak poti ter da bi si želeli več klopi.
V grafikonu so prikazani deleži posameznih
odgovorov pri vprašanju o načinu urejenosti
lastništva teh gozdov. Največji delež anketiranih
meni, da bi morala gozdne parcele odkupiti občina,
deleža pa se razlikujeta glede na lokacijo. Zanimala
nas je namreč razlika med gozdovi na Rožniku in
Golovcu. Rezultati so potrdili naša pričakovanja,
torej da so razlike med lokacijama. Pri primerjavi
deležev odgovorov, naj gozdne parcele odkupi
občina, je bil večji delež odgovorov pri obiskovalcih
gozdov na Rožniku. Medtem ko je bil pri odgovoru,
naj gozdne parcele ostanejo v zasebni lasti, večji
delež pri obiskovalcih gozdov na Golovcu.
Za ponazoritev omenjene trditve naj dodamo
komentar ene izmed anketirank: »Nekaj parcel,
zelo majhnih na območju Rožnika oz. Šišenskega
hriba, je v lasti moževih sorodnikov, tako da vem,
da je gospodarjenje s temi gozdovi problematično.
Meščani lesa za kurjavo v glavnem ne rabimo,
funkcija tega gozda je pretežno rekreacijska, poleg
tega so to pljuča mesta, lastniki ne morejo prosto
razpolagati z njim, zato je smiselno, da jih v svoje
upravljanje kot parke prevzame MOL. Z Golovcem
pa mislim, da je malce drugače. Je obsežnejše
področje, ni v celoti obkroženo z mestom, ampak
se prek Lipoglava izteka proti Posavskemu hribovju
oz. tam situacijo manj poznam.«
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Omeniti moramo, da smo del ankete izvajali
na rekreativni prireditvi, ki je posvečena spominu
na okupirano Ljubljano, zato je treba upoštevati
tudi, da se te prireditve udeleži večji delež ljudi,
ki imajo liberalnejše prepričanje, kar na splošno
pomeni tudi večjo naklonjenost javni lastnini.
Pri drugih odgovorih opazimo zelo majhne
razlike. Zanimivo je tudi, da le dobra desetina
anketiranih ni imela mnenja o tej tematiki oziroma
jih ni zanimala, saj smo pričakovali večji delež.
Ugotovimo pa lahko, da je večina anketiranih
menila, da je Mestna občina Ljubljana tista, ki
naj poskrbi za ureditev lastništva v teh gozdovih z
odkupom ali najemom gozdnih parcel. Tako smo
potrdili prvo domnevo: anketirana javnost si želi
ureditve lastništva gozdnih parcel na Rožniku in
Golovcu, odgovornost za ureditev lastništva pa
pripisujejo Mestni občini Ljubljana.
Druga domneva, ki smo si jo postavili na
začetku našega dela, se je potrdila z rezultatom,
da je zanemarljivo majhen delež anketiranih
povsem nasprotoval sečnji v teh gozdovih. Delež
tistih, ki sečnji v teh gozdovih nasprotujejo, razen
v izjemnih primerih (ujme, lubadarji …)1, je bil
okrog desetine, na Golovcu se je z občasno sečnjo
strinjalo celo nekaj manj anketiranih, kar potrjuje
našo drugo domnevo: anketirana javnost nima
odklonilnega odnosa do sečnje v gozdovih na
Rožniku in Golovcu.
Večina anketiranih je skrb za infrastrukturo
(urejenost poti, klopi, table, koši za smeti …)
pripisala Mestni občini Ljubljana.
Glede mnenja o količinski primernosti sečnje
v teh gozdovih pa smo dobili morda nekoliko
nepričakovane rezultate. Omeniti moramo, da je
bila anketa izvedena le nekaj tednov potem, ko
so na Rožniku (ob Cesti na Rožnik) na zahtevo
lastnikov posekali večjo količino lesa, zato smo
pričakovali večji delež mnenj o pretirani sečnji.
Izkazalo pa se je, da je le desetina anketiranih
menila, da se v gozdovih na Rožniku poseka preveč
drevja, le nekaj manj je bil rezultat za gozdove
Golovca. Malce večji delež je pravzaprav menil,
da se v teh gozdovih poseka premalo drevja, da
1 Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo namenoma uporabili izraz lubadarji (in ne podlubniki, kot
bi bilo pravilneje), da je bil izraz bolj poljuden in s tem
anketirancem bolj razumljiv.
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bi ga lahko posekali več. Malo manj oz. malo več
kot tretjina jih je menila, da se poseka ravno prav
dreves. Slaba polovica vprašanih o tej tematiki
ni imela izoblikovanega mnenja oz. ni mogla
podati ocene.
Večina obiskovalcev gozdov Rožnika in Golovca
se ob obisku počuti varna, približno petino obiskovalcev je občasno strah, največkrat zaradi ljudi ter
klopov in komarjev ter psov brez lastnikov.
V zadnjem delu ankete nas je zanimal odnos
anketiranih do suhega, odmrlega drevja. Večina
jih je menila, naj se odmrlo drevo, ki je ob poti,
odstrani. Če je drevo umaknjeno v gozd in ni
neposredno nevarno za obiskovalce, je slaba polovica odgovorila, naj se drevo pusti. Slaba polovica
odgovorov, naj bi drevo posekali, da se škodljivci z
drevesa ne bodo širili naprej, kaže na dobro zavedanje anketiranih, da je treba spremljati zdravje
gozdov in da je treba poskrbeti za pravočasno
odstranitev napadenih dreves. Kot odgovorne
za odstranitev takih dreves je polovica opredelila
lastnike parcele, na kateri je drevo, približno po
četrtina pa občino in ZGS.
Menimo, da smo z velikim številom anketiranih
dosegli raznoliko strukturo po starosti in statusu,
po spolu pa je prevladoval večji delež žensk – slabi
dve tretjini. Večina anketiranih je bila nelastnikov
gozdov, dobra desetina pa nelastnikov, ki bo gozd
najverjetneje podedovala. Med anketiranimi je bilo
lastnikov gozdov dobra desetina, večina med njimi
tudi redno ali občasno gospodari. Obiskovalci
gozdov na Rožniku in Golovcu so tako večinoma
nelastniki gozdov, kar še dodatno poudari pomen
gozdarjev na Zavodu za gozdove Slovenije, ki so
v službi vseh državljanov in s svojim strokovnim
delom zagotavljajo usmerjanje razvoja gozdov
tako, da gozdovi lahko nudijo višjo kakovost
življenja nam vsem.

6	ZAKLJUČEK
Z ekstenzivno urbanizacijo postaja čedalje bolj
potrebno in aktualno zavedanje o pomembnosti
prisotnosti gozdov oz. zelenih površin v mestih.
Na aktualnost te tematike kaže tudi presenetljivo
velik odziv na anketo, kar daje vedeti, da meščane
dogajanja z gozdom in v gozdu zanimajo in imajo
o tem tudi mnenje. Gozdove v mestih, še posebno
tiste, ki so v samem središču mesta (Rožnik),
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prebivalci dojemajo kot del mesta, ki mora biti
urejen za obiskovalce in njihove potrebe. Večina
anketiranih je namreč izrazila mnenje, da je treba
urediti razmere na področju upravljanja z gozdnimi površinami v mestu – bodisi z odkupom
parcel bodisi z najemom. Bolj izrazita želja je
izkazana za območje gozdov na Rožniku.
Anketirani obiskovalci gozdov na Rožniku in
Golovcu nimajo odklonilnega odnosa do sečnje,
kar je dodatna spodbuda upravljavcem in načrtovalcem v teh gozdovih, saj so tako že postavljeni
temelji za skupno sodelovanje pri opredeljevanju
gozdnogospodarskih ciljev v gozdovih, kjer je
rekreacija glavni razlog za obisk.
V Ljubljani se je zgodil velik premik v urejanju
gozdov s sprejetjem Odloka o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom (41. seja Mestnega sveta,
5. julij 2010), s katerim so določena območja
gozdov s posebnim namenom, ki imajo izjemno
poudarjene socialne funkcije, med njimi tudi
gozdovi na Rožniku in Golovcu. Odlok določa
način gospodarjenja s temi gozdovi, odgovornost za gospodarjenje in izvajanje del, urejanje
in opremo v teh gozdovih. Predvsem pa Mestno
občino Ljubljana zavezuje k zagotavljanju sredstev
za izplačilo odškodnin lastnikom gozdnih parcel
zaradi omejitev uživanja lastnine ter za odkup
gozdnih parcel na območju gozdov s posebnim
namenom na zahtevo lastnika. Odkupna cena
gozda se določi na podlagi cenitve sodnega izvedenca gozdarske stroke in se v proračunu občine
izvaja v okviru predvidenih letnih finančnih
sredstev za ta namen.
Tako je tudi Ljubljana dobila pravno podlago
za urejanje mestnih gozdov. Z našo raziskavo smo
želeli prispevati k poznavanju mnenj uporabnikov
teh gozdov, ki bodo lahko koristen pripomoček pri
nadaljnjem delu z zelenim zakladom mesta.

7	ZAHVALA
Zahvaljujemo se Timingu Ljubljana, ki so nam
prijazno dovolili izvajanje ankete na njihovi
prireditvi, 53. Pohodu ob žici.
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SUMMARY

Urban forests have specific characteristics. These
characteristics mostly concern the visitors'
demands and less the forest owners. These forests
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are daily used by many people, which can be seen
in many different interests to this same space. Our
capital Ljubljana has two bigger forest patches in
its central part – Rožnik Hill and Golovec Hill.
Recreation plays the most important role in these
forests and visitors take a big part in the setting of
Forest Management goals, therefore their needs
and demands were the focus of our research. We
decided to obtain public opinion about forests
in Rožnik and Golovec by conducting a survey
among visitors of these forests.
We were interested in how often the surveyees
visit forests and what their main reasons for
visiting are. We wanted to find out how recognizable Slovenia Forest Service (ZGS) is and how
suitable the forest work signs are in these forests
(these signs were found on ZGS’s website). We
were also interested what the surveyees think
about the dry, coarse woody debris in forests. We
wanted to examine the following issues for both,
Rožnik and Golovec Hill: are people satisfied with
the forest management and what are they most
disturbed by; how should the forest ownership
be regulated; what they think about logging in
these forests; who is responsible for infrastructure (paths, sign posts, benches, dustbins, etc);
do they feel safe in the forests and/or why not;
their suggestions, comments and observations
for improving safety in these forests. We made
two hypotheses: 1) the surveyed public wants
the ownership of the forests parcels on Rožnik
and Golovec Hill to be regulated and the City
of Ljubljana is responsible for it; 2) the surveyed
public has no negative relations towards logging
in forests on Rožnik and Golovec Hill.
The survey was conducted in two parts. The
first part was conducted on Saturday, May 9,
2009 during the recreational event »53. pohod
ob žici« (walking around Ljubljana). The second
part was conducted online on the web portal
www.surveymonkey.com between May 30 and
June 19, 2009. 788 persons filled in the whole
questionnaire.
It can be deducted that the forest plays an
important role in the life of surveyees, because
1a lot of people go to the forest every day. Most of
the surveyees go to the forest at least once a week.
The most important reason for visiting a forest
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is exercising (walking, jogging, and cycling). It
is followed by relaxation after a hard day’s work,
walking the dog and a retreat from people and city
bustle. There is also the third group of answers
with three different reasons who had the same
share of answers: collecting forest fruits, watching
trees and animals and health reasons. The third
question in the questionnaire was intended to
examine the visibility and recognition of Slovenia
Forest Service (ZGS). One third of the surveyees
recognized Slovenia Forest Service as the service
managing the forests on Rožnik and Golovec
Hill, which is, in our opinion, more than if we
had conducted the survey with the probability
sample. Almost a third of surveyees think that the
City of Ljubljana is the responsible institution for
planning and executing the plans for logging the
trees and similar. Forest work signs (available on
the web pages of ZGS) describe the forest works
well, think the surveyees; however, they think that
the signposts should be more visible and work area
should also be marked by the warning signs.
Most of the surveyees are relatively satisfied
with the forest management. They are very
disturbed by littering, destroyed benches and
signposts, hanging, coarse woody debris and
damaged trees. The questionnaire included the
following answers about Rožnik and Golovec Hill
ownership regulation: most of the people think
that the forest parcels should be bought by the
municipality, however, the shares differ regarding
location (larger share on Rožnik Hill). The first
hypothesis proved to be true. It was also found
out that a very small percentage of the surveyees
are strictly against the logging in these forests.
Around one tenth of people are against logging,
except in extreme situations Most of the surveyees
however agree with occasional logging.
Most of the surveyees think that the City of
Ljubljana should manage the forest infrastructure.
Less than a half of surveyees has no opinion or
cannot give estimation about the quantity of
logging so far; the shares are equally distributed
regarding both locations. Similar distribution
of opinion can also be found for too many, and
for too few logged trees. Most of the visitors
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feel safe in these forests, around a third of them
occasionally feel afraid, mostly because of people,
ticks, mosquitoes, and stray dogs. The last part
of the questionnaire was intended for examining
people's opinion on snags left in the forests. Most
of them think that snags along the paths should
be removed.
The surveyed visitors of forests on Rožnik and
Golovec Hill haven't got a negative opinion about
logging, which is an additional encouragement for
the forest managers and planners, because now
we have a supporting element for cooperation in
setting the forest management goals in forests,
where the main reason for visiting is recreation.
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Učinkovitost čiščenja podrasti z motorno žago
in motorno koso

Efficiency of Undergrowth Cleaning with Chain Saw and Brush Saw
Rok Gorenc* Janez Krč**
Izvleček:
Gorenc, R., Krč, J.: Učinkovitost čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso. Gozdarski vestnik, 69/2011,
št. 2. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 11. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Namen raziskave je predstavitev ter primerjava učinkovitosti dveh načinov dela pri čiščenju podrasti pod daljnovodi.
Meritve so potekale v letu 2009 pod trasami daljnovodov na območju Novega mesta, Mirne Peči ter Krškega.
Raziskavo smo izvedli na štirih objektih, ki so predstavljali različne, po naši oceni tipične pogoje za delo. Na vsakem
objektu smo popisali drevesno vrsto, debelino in gostoto podrasti, delež ostankov drevja na tleh, skalovitost ter
naklon terena. Znotraj objektov smo snemali način dela z motorno žago in motorno koso ter ju primerjali. Ugotovili
smo, da je način dela z motorno koso učinkovitejši in cenejši. Povprečni učinek pri motorni žagi je znašal 357 m²/
obratovalno uro, pri motorni kosi pa 488 m²/obratovalno uro. Povprečni stroški za čiščenje m² površine so pri
motorni žagi znašali 0,071 €, pri motorni kosi pa 0,041 €.
Ključne besede: motorna kosa/motorna žaga/podrast/primerjava/učinki/stroški
Abstract:
Gorenc, R., Krč, J.: Efficiency of Undergrowth Cleaning with Chain Saw and Brush Saw. Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 11.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The aim of this study is to present and compare efficiency of two work manners in cleaning the undergrowth
under the power lines. The measurements took place in 2009 under the power line routes in the areas of Novo
mesto, Mirna peč and Krško. The research was performed on four objects representing diverse, according to
our evaluation typical work conditions. Tree species, undergrowth diameter and density, share of tree remains
on the ground, rockiness, and slope were recorded for each object. Within the objects we recorded the way of
working with Chain Saw and Brush Saw and compared them. We found the work with a Brush Saw o be more
efficient and cheaper. The average efficiency amounted to 357 m²/working hour for Chain Saw and to 488 m²/
working hour for Brush Saw. Average costs of cleaning one m² of the surface amounted to 0,071 € for Chain Saw
and 0,041 € for Brush Saw.
Key words: Brush Saw/Chain Saw/undergrowth/comparison/efficiency/costs

1

UVOD

V gozdarstvu poteka več vrst proizvodnih procesov, ki jih v grobem delimo (z vidika razvoja
gozda kronološko) na tiste, ki potekajo v okviru
biološke proizvodnje, na gojenje gozdov in se
nanašajo na vzgojo, nego ter varstvo sestoja in
pozneje (v življenjskem ciklu sestoja) na tehnološki
del, katerega osrednji proces je pridobivanje lesa
(okrogli les, lesni sekanci, gradnja in vzdrževanje
prometnic) in postranskih gozdni proizvodov.
V gozdu pa so poleg običajnih del tudi dela na
površinah, ki so izvzeta iz redne proizvodnje.
Takih površin je vse več in so po večini vezane
na opravljanje ekoloških in socialnih vlog gozda
GozdV 69 (2011) 2

ter na njih potekajo prilagojene vrste gozdarskih
del (oblikovanje robov, čiščenje, označevanje …).
Zagotovo v posebno kategorijo sodijo gozdne
površine pod daljnovodi, kjer ne gre za površine
s poudarjeno ekološko ali socialno vlogo, pač pa
za površine s posebnim namenom, ki opravljajo
vlogo prenosa energije. Tudi take površine terjajo
posebno vrsto gospodarjenja, ki je prilagojena,
podrejena glavni nalogi prenosa energije oz. vzpostavljanju in delovanju energetskega omrežja. Na
* R. G., dipl. inž. gozd., Mali koren, 8274 Raka;
** Prof. dr. J. K., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire,Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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takih površinah se v določenem obsegu gospodari
načrtno prilagojeno – torej s prilagojenim naborom drevesnih in grmovnih vrst (npr. proizvodnja
okrasnih in novoletnih dreves) –, največkrat pa
so površine pod daljnovodi prepuščene naravnim sukcesijam in posledično zaraščanju. Zato
je treba take površine občasno čistiti, kar pa je
zaradi terenskih razmer ter z vidika specifičnih
rastlinskih združb po večini zahtevno opravilo
in predvsem težko fizično delo.

1.1 Opredelitev problema
Tako kot vse razvite države je tudi Slovenija
prekrita z mrežo električnih vodov, katerih trase
večinoma potekajo po kmetijskih ter gozdnih
površinah. Na trasah, ki potekajo skozi gozdno
površino, je treba redno čistiti podrast, s čimer
preprečimo, da le-ta ne doseže razvodnega
omrežja (žic). Ker je za Slovenijo značilno zaraščanje kmetijskih površin, se povečuje tudi površina
daljnovodnih, tras na katerih se izvaja čiščenje
podrasti. Podrast sestavljajo različne drevesne
vrste z različnimi dimenzijami, ki skupaj s terenskimi in talnimi značilnostmi določajo pogoje za
zahtevnost čiščenja. Trase daljnovodov od točke
do točke potekajo v ravnih linijah, torej ne glede
na terenske razmere. Zato so take površine večkrat težko dostopne in potekajo po zelo strmih
terenih. Nakloni na trasah večkrat presegajo 50 %,
ponekod so površine tudi zelo skalovite. Zaradi
takih pogojev dela se večino podrasti očisti ročno
z motorno žago ali z motorno koso. Težji stroji,
kot so gozdarski mulčerji, so manj v rabi. Delno
je to tudi posledica neugodnih terenskih razmer,
velike razdrobljenosti sorazmerno majhnih
površin ter slabe cestne infrastrukture, ki onemogoča dostop do posameznih delov trase. Na
območju Elektra Ljubljana se tako ročno očisti
približno 90 % podrasti. Velika večina izvajalcev
za ročno čiščenje podrasti uporablja motorno
žago, medtem ko jih motorno koso uporablja
precej manj. Cilj raziskave je bil s študijo časa in
dela ter analizo izkušenj pri sekačih, ki že več let
delajo z motorno koso, ugotoviti, ali je način dela
z motorno koso učinkovitejši ter posledično tudi
cenejši. Predvidevali smo, da je delo z motorno
koso tudi manj naporno. Delavci so namreč med
delom z motorno žago večji del časa v prisilni drži,
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kar znatno prispeva k njihovi stopnji utrujenosti.
Domnevali smo, da je način dela z motorno koso
pri čiščenju podrasti učinkovitejši, vendar smo
želeli dodatno ugotoviti, v katerih razmerah dela
je smotrno uporabiti posamezno orodje in z njim
povezan način čiščenja podrasti. Če strnemo, je
raziskava imela dva namena in sicer:
– študij značilnosti dela obeh načinov čiščenja
podrasti (z motorno žago oz. z motorno koso)
in
– ugotoviti kateri način dela je učinkovitejši ter
posledično tudi cenejši.

2

METODA DELA

Študijo smo izvedli na štirih različnih površinah,
ki so bile pod daljnovodi. Na vsaki površini smo
postavili objekt, znotraj katerega smo označili
dve sosednji snemalni ploskvi s površino 100m².
Ena ploskev je bil namenjena snemanju časa in
načina dela z motorno žago, druga pa snemanju
časa in načinu dela z motorno koso. Zaradi težke
prehodnosti smo robove ploskev označili tako, da
smo jih izsekali. Vsak objekt je predstavljal različne
pogoje za delo, ki smo jih izmerili oz. ocenili. Na
posameznem objektu smo tako ocenili debelino
drevja, gostoto drevja, delež trnatih rastlin in
ovijalk, naklon terena, delež ostankov drevja na
tleh ter delež skalovitosti. Vse naštete parametre
smo nadalje razdelili v tri razrede.
Drevesno vrsto smo popisali tako, da smo
upoštevali le prevladujoče drevesne vrste.
Povprečno debelino drevja smo ocenili tako,
da smo s premerko izmerili premer debla posameznih osebkov. Debeline drevja nismo merili
v prsni višini, ampak v višini 10 cm od tal, kjer
ponavadi sekač odžaga drevo. V taki višini smo
merili predvsem zato, ker nekatera podrast ne
doseže prsne višine ali pa omenjena višina predstavlja krošnjo drevesca. Ploskve smo glede na
povprečno debelino drevja razdelili v:
– 1. razred: do 5 cm,
– 2. razred: od 5 do 10 cm ali
– 3. razred: od 10 do 15 cm.
Povprečno gostoto drevja smo ocenili tako,
da smo prešteli število osebkov na enem m² v
naključno izbranih vzorcih. Ploskve smo glede
na število osebkov razdelili v:
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– 1. razred: od 0 do 5 osebkov na m²,
– 2. razred: od 5 do 10 osebkov na m² ali
– 3. razred: več kot nad 10 osebkov na m².
Predvidevali smo, da so trnate rastline in ovijalke tiste, ki zaradi svoje morfološke oblike in
značilnosti otežujejo delo. To so rastline s trni in
bodicami (črn trn, šipek, robida …) ter ovijalke
(srobot, bršljan …). Te rastline bodejo delavca
ter prepletajo podrast. Delež trnatih rastlin in
ovijalk smo popisali tako, da smo na posameznih
ploskvah/objektih ocenili njihov delež glede na
skupno število osebkov na ploskvi.
Ploskve smo glede na delež trnatih rastlin
razdelili v:
– 1. razred: do 10 %,
– 2. razred: od 10 do 50 % ali
– 3. razred: več kot 50 %.
Ostanki drevja na tleh so tisti ostanki, ki so
ostali od prejšnje sečnje ali pa drevesa iz okolice,
ki so padla na podrast. Delež ostankov drevja
na tleh smo določili tako, da smo ocenili delež
ostankov drevja na tleh. Delež smo izračunali
tako, da smo primerjali ostanke drevja s skupno
maso drevja na ploskvah.
Ploskve smo glede na ostanke drevja razdelili
v:
– 1. razred: do10 %,
– 2. razred: od 10 do 30 % ali
– 3. razred: 30 % in več.
Na vsaki ploskvi smo naklon terena izmerili s
pomočjo padomera. Ploskve smo glede na naklon
terena razdelili v:
– 1. razred: do 20 %,
– 2. razred: od 20 do 50 % ali
– 3. razred: več kot 50 %.
Na vsaki ploskvi smo skalovitost določili tako,
da smo ocenili odstotek tal, ki je pokrit s skalami.
Ploskve smo glede na skalovitost razdelili v:
– 1. razred: gladko (0–20 %),
– 2. razred: srednje skalovito (20–50 %) ali
– 3. razred: zelo skalovito (več kot 50 %).
Na ploskvah smo za vsak način dela izmerili
porabo časa ter goriva, pri načinu dela z motorno
žago pa tudi porabo maziva. Porabo goriva in
maziva smo izmerili s pomočjo merilne posode,
iz katere smo v rezervoar dolili razliko goriva
oz. maziva, ki ga je določen stroj porabil med
delom.
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2.1 	Objekt raziskave
Prvi objekt smo postavili na daljnovodni trasi v okolici Krškega. Trasa na tamkajšnjem delu je potekala
skozi manjši gozdič, ki ga obdajajo pretežno kmetijske
površine. Na objektu so se v velikem deležu pojavljale agresivne drevesne vrste, še posebno robinija
(Robinia pseudoacacia). Poleg robinije so v večjem
deležu podrast sestavljali še češmin (Berberis vulgaris), leska (Corylus avellana), črni bezeg (Sambucus
nigra) ter beli gaber (Carpinus betulus). Od trnatih
rastlin je bila najpogostejša robida. Podrast je bila
dokaj nizka, saj je povprečna debelina drevja znašala
do največ 5 cm. Gostota drevja je bila velika in je
štela več kot 10 osebkov na kvadratni meter. Podrast
je bila srednje trnata, delež trnatih rastlin in ovijalk
je predstavljal od 10 do 50 % vsega rastja. Na tleh
ni bilo ostankov drevja, prav tako je bila površina
gladka brez skal. Naklon terena je bil 26 %.
Drugi objekt smo postavili na daljnovodni trasi
v okolici Mirne Peči. Trasa je potekala skozi strnjen
gozd. Površino trase so v večjem delu poraščale:
trepetlika (Populus tremula), breza (Betula pendula) in leska (Corylus avellana). Podrast je bila
nekoliko višja, saj je povprečna debelina drevja
znašala od 5 do 10 cm. Gostota drevja je bila dokaj
velika glede na debelino in je znašala od 5 do 10
osebkov na m². Delež trnatih rastlin in ovijalk
je bil zaradi večje zastrtosti zelo majhen. Trnate
rastline in ovijalke so predstavljale manj kot 10 %
vsega rastja. Na tleh ni bilo ostankov drevja. Teren
je bil gladek in položen z naklonom 18 %.
Tretji objekt smo postavili na daljnovodni trasi
v bližini Novega mesta. Tudi ta trasa je potekala
skozi gozd. Na površini je podrast sestavljal čisti
sestoj robinije (Robinia pseudoacacia). Objekt je
predstavljal površino, kjer je bilo drevje najdebelejše in s tem tudi najvišje. Povprečna debelina
drevja je merila od 10 do 15cm. Pod daljnovodi se
podrast nad to debelino pojavlja izjemno redko.
Povprečna gostota drevja je znašala do 5 osebkov
na m². Delež trnatih rastlin je bil majhen in je
predstavljal manj kot 10 % vsega rastja. Na tleh ni
bilo ostankov drevja. Tla so bila gladka in rahlo
strma. Naklon terena je znašal 34 %.
Četrti objekt smo spet postavili pod daljnovodno traso na Sremiču, vendar je ta objekt
predstavljal izrazito trnato površino. Površina je
bila poraščena pretežno z robido (Rubus sp.), ki je
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prepletala kostanj (Castanea sativa) in grme leske
(Corylus avellana) ter bezeg (Sambucus nigra).
Povprečna debelina drevja je bila majhna in je
merila manj kot 5 cm. Gostota podrasti je bila
zelo visoka in je znašala več kot 10 osebkov na
m². Delež trnatih rastlin in ovijalk je bil visok in
je znašal več kot 50 %. Na omenjeni površini so
se pojavili tudi ostanki drevja, ki so se ohranili od
nedavne sečnje. Ostanki so predstavljali od 10 do
30 % lesne mase. Tla so bila gladka in ravna.

3 REZULTATI
3.1 Analiza učinkov čiščenja
S snemanjem posameznega načina dela smo
ugotovili čas, ki je bil potreben za čiščenje ploskve. S pomočjo izmerjenega časa smo izračunali
učinke čiščenja površine pod daljnovodi. Učinki
so predstavljali površino tal v m², ki jih delavec s
posameznim načinom dela in v določenih pogojih
očisti v obratovalni uri (ou) (slika 1).
Iz slike je razvidno, da je bil način dela z
motorno koso učinkovitejši na vseh štirih površinah. Povprečni učinek motorne žage je bil 357 m²/
ou., motorne kose pa 488 m²/ou. Največji učinek
pri obeh načinih dela je bil na tretjem objektu, ki
je predstavljal površino, poraščeno z debelejšim
drevjem (10–15cm), majhno gostoto (do 5 osebkov
na m²) ter ni vseboval trnatih rastlin in ovijalk.

Najmanjši učinki dela pri obeh načinih so bili na
četrtem objektu. Za ta objekt je bila značilna velika
gostota drevja (več kot 10 osebkov na m²) ter velik
delež trnatih rastlin in ovijalk (več kot 50 %).

3.2 Analiza porabe goriva in maziva
Pri merjenju porabe goriva in maziva smo izmerjeno količino goriva in maziva, porabljena na
ploskvi, preračunali v ekvivalente na obratovalno
uro (slika 2).
Iz slike 2 je razvidno, da je bila poraba goriva
pri načinu dela z motorno žago precej večja v
primerjavi s porabo pri motorni kosi. Povprečna
poraba goriva pri motorni žagi je znašala 1,09
l na obratovalno uro in je bila skoraj enaka na
vseh štirih površinah. Pri motorni kosi je bila
povprečna poraba goriva na obratovalno uro 0,59
l. Na sliki 2 tudi vidimo, da se je pri načinu dela z
motorno koso poraba po objektih spreminjala z
večjo dinamiko. Poraba pri motorni kosi doseže
najnižjo vrednost na prvem objektu (0,47 l/ou),
najvišjo (0,68 l/ou) pa na tretjem. Če primerjamo
pogoje dela na omenjenih objektih, vidimo, da je
v tretjem objektu drevje najdebelejše, v prvem
pa najtanjše. Pri motorni žagi smo poleg goriva
izračunali tudi porabo maziva, ki je v povprečju
znašala 0,49 l/ou. Pri načinu dela z motorno koso
se maziva ne uporablja.

Slika 1: Primerjava učinkov čiščenja podrasti med analiziranima načinoma dela po objektih
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Slika 2: Primerjava porabe goriva med analiziranima načinoma dela po objektih

3.3 Analiza stroškov čiščenja podrasti
Za ugotavljanje stroškov smo za vsak stroj posebej
izračunali kalkulacije ekonomičnosti (Winkler in
sod., 1994). Zaradi ciljev raziskave, ki je terjala,
da smo poskuse opravljali na različnih lokacijah
s pomočjo različnih podjetij, smo imeli na voljo
motorni žagi dveh različnih vrst. Ker se tehnične
značilnosti, nabavna cena ter cena delov med žagama
znatneje ne razlikujejo, smo za potrebe kalkulacij
izračunali povprečne vrednosti med njima.
Pri kalkulacijah za motorno koso smo izračunali lastno ceno na obratovalno uro za vsak
objekt posebej. To smo naredili zaradi razlik pri
porabi goriva na obratovalno uro na posameznem
objektu.
Lastna cena dela pri motorni žagi je znašala
20,07 €/obr. uro
V kalkulaciji stroškov za motorno žago neposredni materialni stroški predstavljajo 19,59 %
lastne cene, stroški delavca pa 47,38 %. Preostali
delež so splošni stroški podjetja.

Lastna cena dela pri motorni kosi znaša 17,54
€/obr. uro
V kalkulaciji stroškov za motorno koso neposredni materialni stroški v povprečju predstavljajo
7,87 % lastne cene, stroški delavca pa 54,05 %.
Preostali delež so splošni stroški podjetja.
Kalkulacija stroškov dela z motorno koso je v
povprečju cenejša od kalkulacije stroškov dela z
motorno žago za 2,54 € na obratovalno uro. Pri
kalkulaciji stroškov dela z motorno žago je delež
neposrednih materialnih stroškov bistveno večji
kot pri tehniki dela z motorno koso.
S kalkulacijami smo ugotovili, da je način dela na
enoto časa z motorno koso cenejši na vseh izbranih
površinah. Dodatno smo analizirali učinke obeh
načinov dela po enoti časa, saj smo predvidevali,
da so zelo različni. Na posameznem objektu
(preglednica 3) smo za vsak način dela izračunali
višino stroškov za čiščenje m² površine.
Pri načinu dela z motorno žago so povprečni
stroški znašali 0,071 €/m², pri motorni kosi pa

Preglednica 3: Primerjava stroškov med načinoma čiščenja po objektih raziskave

Objekt 1
Objekt 2
Objekt 3
Objekt 4
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Motorna žaga(stroški dela v €/m²)
0,052
0,074
0,033
0,125

Motorna kosa(stroški dela v €/m²)
0,029
0,039
0,025
0,075
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Slika 4: Prikaz razmerij med analiziranimi količinami po objektih

0,041 €/m². Pri obeh načinih dela so bili največji stroški na četrtem objektu, najmanjši pa na
tretjem.

3.4 Primerjava analiziranih načinov
čiščenja podrasti
Analiza razlik v učinkih, stroških in porabi goriva
med obema načinoma dela ne omogoča kompleksne primerjave, če ne strukturiramo medsebojnih
razmerij posameznih vplivnih dejavnikov. Zato
smo za vsak objekt posebej izračunali razmerje
učinkov, stroškov in porabe goriva med obema
načinoma čiščenja podrasti. Na sliki 3 je prikazano
razmerje v učinkih, porabi goriva ter stroških med
obema načinoma dela za vsak objekt posebej in
njihova skupna povprečja.
Pri učinkih, je bilo največje odstopanje med
načinoma dela na drugem objektu, najmanjše
pa na tretjem. Največja razlika v porabi goriva je
na prvem objektu, najmanjša pa na tretjem. Pri
stroških je podobno kot pri učinkih – največja
razlika je na drugem objektu, najmanjša pa na
tretjem. V povprečju najbolj izstopajo stroški
ter poraba goriva. Stroški so pri načinu dela z
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motorno koso skoraj dvakrat manjši kot pri načinu
z motorno žago.

4 RAZPRAVA IN SKLEPI
4.1 Vplivi na učinke
Objekt 1: Na tem objektu je bil učinek sečnje pri
obeh tehnikah malenkost boljši od povprečja. Pri
tehniki dela z motorno žago je bil učinek sečnje
383 m²/ou, pri tehniki dela z motorno koso pa
590 m²/ou. Učinki tehnike dela z motorno koso
so bili v tem objektu boljši od učinkov tehnike z
motorno žago za 54 %. To je druga največja razlika
učinkov med analiziranima načinoma čiščenja. Za
ta objekt je značilna tanka podrast z veliko gostoto
(več kot 10 osebkov na m²) in srednjim deležem
trnatih rastlin in ovijalk (10–50 %). Velika gostota
drevja vpliva tudi na večji učinek trnatih rastlin
in ovijalk, ki imajo večjo možnost, da prepletejo
drevesca med sabo. Zaradi prepletenosti podrasti
je bilo pri sečnji potrebno sproščanje posameznih drevesc ali večjih šopov. V takih razmerah
sečnja terja več zamahov z rezilom kose oz. z
letvijo motorne žage. Študija dela, ki je temeljila
na praktičnih izkušnjah snemalca ter izvajalcev
GozdV 69 (2011) 2

Gorenc, R., Krč, J.: Učinkovitost čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso

del, je pokazala prednosti in slabosti posameznih
načinov dela. Ugotovili smo več razlogov za večji
učinek motorne kose. Prvi razlog je v tem, da ima
motorna kosa večji radij reza pri enem zamahu.
Tako lahko z enega stojišča delavec z motorno
koso očisti večjo površino kot delavec z motorno
žago. Tudi hitrost reza je večja pri kosi kot pri
žagi. Hitrost zamaha pri motorni žagi, še posebno
zaradi goste podrasti, je bila bistveno manjša. V
podrasti so se pojavljale trnate rastline ter ovijalke,
ki so ovirale sečnjo. Pri tem je imel delavec s koso
zaradi njene konstrukcije manj neposrednih stikov
s trnatimi rastlinami kot delavec z motorno žago.
Še posebno se je to izkazalo pri sproščanju drevja,
kjer je moral delavec odrezane šope ali posamezna
drevesca odrivati v smer padca. Ovijalke, trnje
ter tanjše drevje se je delavcu z motorno žago
rado izmikalo ter mu ustavljalo verigo. Delavec
z motorno koso ni imel takih težav. Na prvem
objektu je bila največja razlika v porabi goriva
med obema načinoma dela.
Objekt 2: V drugem objektu so bile razmere z
vidika zahtevnosti dela druge po vrsti. Učinek
sečnje z motorno žago je bil 272 m²/ou, učinek
sečnje z motorno koso pa 450 m²/ou površine.
V tem objektu je bila največja razlika v učinku
med analiziranima načinoma dela. Učinki tehnike dela z motorno koso so bili večji za 65 % od
učinkov dela z motorno žago. V tem objektu je
bila podrast srednje gosta (5–10 osebkov/m²), tudi
debelina drevja je bila v srednjem debelinskem
razredu (5 do 10 cm). Trnatih rastlin in ovijalk je
bilo zelo malo (prvi razred). Čeprav je bil delež
trnatih rastlin in ovijalk majhen, je bilo drevje
dokaj prepleteno. V tem objektu smo ugotovili,
da imata pri tej debelini drevja gostota in trnatost
zelo velik vpliv. V drugem debelinskem razredu je
drevje že precej visoko, krošnje se stikajo precej
više od višine delavca, gostota pa zelo vpliva na
njihovo prepletenost. Tudi večji delež trnatih
rastlin in ovijalk je v tem debelinskem razredu
zelo problematičen, vendar je bil v našem primeru
minimalen. Ugotovili smo, da ima drevje v tem
debelinskem razredu še vedno majhen učinek
zastornosti, kar omogoča dokaj veliko gostoto
ter pojavljanje trnatih rastlin in ovijalk. V takih
razmerah je najbolj zahtevno sproščanje dreves. Če
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drugi objekt primerjamo s prvim, ugotovimo, da
je bil v prvem objektu učinek sečnje večji, čeprav
sta bila trnatost in gostota drevja za en razred
višja. Razlog je v tem, da so v prvem objektu
delavci zaradi manjšega rastja pri sproščanju
drevesc lahko posegali v njihove krošnje, kar je
v drugem objektu nemogoče. V drugem objektu
je bil eden od problemov predvsem sproščanje
drevja ter naganjanje drevja v smer podiranja.
Na tem objektu je bila manjša možnost sečnje
več dreves v šopih in odrivanje le-teh v želeno
smer z letvijo motorne žage oz. kosiščem kose.
Večkrat se je moral sekač ukvarjati s posameznim
drevesom, ga naganjati z rokami ter ga krajšati.
Na tem objektu je bila pogosta tehnika sproščanja
dreves skrajševanje. To pomeni, da je drevo, ki
ima prepleteno krošnjo, najlažje sprostiti tako, da
ga skrajšamo oz. odžagamo v prsni višini. Tako
drevo pade na tla, nato požagamo prepletene
veje v krošnji, ki si jih na tak način približamo.
Če drevo obvisi na drugem drevesu, skrajšamo
še njega. Razloge za tolikšno razliko v učinku
med obema načinoma čiščenja smo na drugem
objektu pripisali postopku sproščanja ter naganjanja drevja. Konstrukcija motorne kose namreč
sekaču omogoča, da drevo lahko naganja že med
žaganjem. Pri tem koso, ki je pritrjena na oprtnik,
krmili le z eno roko, med tem ko z drugo roko
potiska drevo v želeno smer. Pri motorni žagi
to ni mogoče. Tudi dolžina kosišča na motorni
kosi omogoča sekaču, da doseže bolj oddaljene
in višje točke drevesa. Drevje v tem debelinskem
razredu je še dovolj tanko, da ga sekač z motorno
koso lahko odžaga s hitrim zamahom ter ga v
istem trenutku s kosiščem potisne v želeno smer.
Zaradi hitrega reza lahko sekač z motorno koso
odreže rahlo viseče drevo iz poljubne smeri brez
strahu, da bi mu stisnilo rezilno ploščo. Po naših
ugotovitvah so to glavni razlogi, zaradi katerih je
v tem objektu učinek sečnje z motorno koso za
65 % večji od učinka sečnje z motorno žago.
Objekt 3: Za tretji objekt je značilno, da se zelo
povečajo učinki sečnje pri obeh tehnologijah.
V tem objektu so bile razmere za delo najmanj
zahtevne. Učinek sečnje z motorno žago je
znašal 610 m²/ou, pri sečnji z motorno koso pa
679 m²/ou površine. Tudi razlika med obema
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učinkoma sečnje je bila v tem objektu najmanjša.
V tem objektu je bil način dela z motorno koso
učinkovitejši le še za 11 %. Od vseh objektov je
bila v tem debelina drevja največja, gostota pa
najmanjša. Le naklon terena je bil v tem objektu
največji. Na velik učinek sečnje sta vplivala predvsem debelina in gostota drevja ter delno tudi
naklon terena. V višjem debelinskem razredu
drevje doseže že precejšen učinek zastornosti
ter posledično poskrbi za manjšo gostoto ter
delež trnatih rastlin in ovijalk. Tudi obstoječe
trnate rastline ter ovijalke, ki prepletajo krošnje
med sabo, izgubijo svojo moč. To se zgodi zaradi
večje mase posameznega drevesa, ki s svojo težo
in posledično momentom vztrajnosti potrga splet
ovijalk ter se tako lažje sprosti. K temu delno
pripomore tudi večji naklon, ki po izkušnjah
delavcev do določene mere ter v posameznih
razmerah ugodno vpliva na sečnjo. Večji naklon
namreč povzroči, da je drevje zaradi težnosti ter
iskanja svetlobe pogosto nagnjeno navzdol oz. v
smer podiranja, kar delavcem olajša sproščanje
ter naganjanje drevja. To pa seveda ne pomeni,
da se z večanjem naklona lajša delo. Nakloni nad
50 % so za delo zelo zahtevni. Tudi v primeru,
da je drevje tanjše, gosto in prepleteno, nakloni
niso ugodni. Slednjemu je vzrok v tem, da masa
podžaganega drevja ni tolikšna, da bi se drevo
sprostilo samo. Naklon terena povzroči, da je
stojišče sekača večkrat nižje kot pa mesto, kjer
je vraščeno drevje. V takem primeru sekač pri
sproščanju težje poseže v višje dele drevesa.
Posledično se zelo zmanjša razlika v učinkih
med obema tehnikama. Razlog za nastalo razliko
v učinkih je bil predvsem v debelini in manjši
gostoti drevja. Prednost sečnje z motorno koso,
ki omogoča sekaču, da z enega stojišča poseka
več dreves, se v tem objektu izgubi zaradi majhne
gostote drevja. Tudi število dreves, ki jih je bilo
treba sproščati, se je zelo zmanjšalo. To je zelo
olajšalo delo, še posebno pri delu z motorno
žago. Pri delu z motorno koso se je zelo povečal
čas rezanja enega drevesa. Z večjo debelino in
gostoto drevja so se tako delno izgubile prednosti
tehnike sečnje z motorno koso. V tem objektu
se je vpliv debeline drevja izkazal kot najbolj
omejujoč dejavnik pri sečnji z motorno koso.
Po drugih rezultatih v poskusu ter izkušnjah
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sekačev lahko sklepamo, da bi bili v naslednjem
debelinskem razredu učinki sečnje z motorno
koso manjši kot pa pri motorni žagi. Vendar pa
se večje debeline drevja pod daljnovodi, kjer se
najpogosteje izvaja čiščenje, pojavljajo zelo redko.
Po naših ugotovitvah je tako povprečna debelina
drevja od 10 do 15 cm tudi zadnja primerna
debelina za uporabo motorne kose.
Objekt 4: Na četrtem objektu so bili izmed vseh
objektov najtežje razmere za delo. Tod sta oba
načina dela dosegla najslabše učinke. Na tem
objektu je bila površina porasla z največjim
deležem trnatih rastlin in ovijalk. Delež trnatih
rastlin in ovijalk na objektu smo uvrstili v tretji
razred (več kot 50 %). Gostota drevja je bila velika
in je tudi ustrezala tretjemu razredu (več kot 10
osebkov/m²). Na tem objektu so se v večjem deležu
pojavili tudi ostanki drevja na tleh; uvrstili smo
jih v drugi razred (10 do 30 %). Sekač z motorno
žago je dosegel učinek 161 m²/ou, sekač z motorno
koso pa 232 m²/ou. Učinek tehnike dela z motorno
koso je bil za 44 % večji od tehnike dela z motorno
žago. Na tako majhen učinek obeh tehnik sečnje
je zelo vplivala kombinacija velike gostote drevja
ter velikega deleža trnatih rastlin in ovijalk. Poleg
tega so sečnjo zelo ovirali še ostanki drevja na
tleh. Zaradi tako velikega deleža trnatih rastlin ter
velike gostote drevja smo pričakovali, da bo ravno
v tem objektu največja razlika med učinkoma
sečnje v korist motorne kose. Vendar se to ni
izkazalo, ker so ostanki drevja na tleh bolj vplivali
na učinek sečnje z motorno koso kot pa na sečnjo
z motorno žago. Sekač, ki je uporabljal motorno
žago, je bil v razmerah, ko so med drevjem ležali
ostanki iz prejšnje sečnje, bolj gibljiv od sekača
z motorno koso. Sekač, ki je uporabljal motorno
koso, je imel zaradi njene konstrukcije več težav
pri premikanju po površini. V takih razmerah
so si morali sekači večkrat utirati pot tako, da so
požagali vodoravno ležeče ostanke drevja pred
sabo. Zaradi omenjenih ostankov drevja so morali
sekači večkrat uporabiti vertikalen rez, vertikalno
žaganje pa je eno od težjih postopkov tehnike dela
z motorno koso.
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4.2 	Vplivi na porabo goriva
Analiza porabe goriva (slika 2) je pokazala, da
se pri motorni žagi poraba skoraj ne spreminja,
pri motorni kosi pa so vrednosti porabe goriva
različne na vsakem objektu. Ugotovili smo, da
je pri delu z motorno žago poraba goriva sorazmerno konstantna, ker žaga med delom obratuje
s polnimi obrati.
Analiza porabe goriva pri motorni kosi pokaže,
da le-ta doseže dno v prvem objektu, vrh pa v
tretjem. Za prvi objekt je značilno tanjše drevje,
za tretji pa najdebelejše. Če primerjamo tudi
značilnosti preostalih objektov ter porabo goriva,
ugotovimo, da se poraba goriva veča z večanjem
debeline drevja. Tako smo ugotovili, da delavec
z motorno koso izkorišča vztrajnost rezilne
plošče, ki mu omogoča, da odreže več tanjšega
drevja, ne da bi znatneje dodal plin. Na tak način
je delavec z motorno koso na prvem objektu
porabil dobro polovico manj goriva (1 : 0,42) kot
delavec z motorno žago. Med obema načinoma
je bila najmanjša razlika v porabi goriva na tretjem objektu (1 : 0,61). Na tem objektu je bilo
drevje najdebelejše in je upočasnilo hitrost reza
pri motorni kosi, zaradi česar je moral delavec
znatneje dodajati plin.

4.3 	Vplivi na stroške
Izračunali smo, da je lastna cena dela z motorno
koso za 2,54 €/ou cenejša od motorne žage. Vzrok
je predvsem v daljši amortizacijski dobi motorne
kose, daljši življenjski dobi nadomestnih delov ter
prihranek pri mazivu. Zato neposredni materialni
stroški pri motorni žagi predstavljajo 19,59 %
lastne cene, pri motorni kosi pa le 7,87 %.
Primerjali smo tudi skupne stroške pri obeh
načinih dela. Povprečno razmerje stroškov je
1 : 0,58 v korist motorne kose. Stroški dela med
objekti sovpadajo z učinki. Tako je tudi razlika v
stroških največja na drugem objektu, najmanjša
pa na tretjem.

4.4 Sklepi
Pri primerjavi učinkovitosti obeh načinov čiščenja
podrasti smo zajeli površine, ki so bile med seboj
zelo različne in so predstavljale razrede čim bolj
tipičnih razmer za čiščenje podrasti pod daljnovodi
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v Sloveniji. Na vseh štirih površinah se je način
dela z motorno koso izkazal za učinkovitejšega
in cenejšega.
Na drugem objektu je bila največja razlika
v učinkih med obema načinoma dela. Na tem
objektu je k učinkovitosti motorne kose največ
prispevalo lažje sproščanje prepletenih drevesc v
podrasti z veliko gostoto. Med obema načinoma
čiščenja je bila razlika v učinku najmanjša na
površini z majhno gostoto ter največjo debelino
drevja (10 do 15 cm). Zato lahko sklepamo, da
bi se pri povprečni debelini drevja nad 15cm
učinkovitost prevesila v korist motorne žage. Pri
tem moramo opozoriti, da je bila debelina drevje
merjena 10 cm nad tlemi, kjer se po navadi reže
podrast. Nasploh sta bila oba načina čiščenja
učinkovitejša v debelejši podrasti z majhno gostoto
ter trnatostjo.
Analiza porabe goriva pokaže, da je motorna
kosa veliko učinkovitejša od motorne žage. K temu
največ prispeva način delovanja motorne kose, ki
sekaču omogoča izkoriščanje vztrajnosti rezilne
plošče. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da se
poraba goriva pri motorni kosi povečuje z debelino
drevja. Debelejše drevje podaljšuje čas reza, pri
čemer rezilna plošča izgublja visoke obrate, ki se
ustvarjajo v prostem teku. Pri motorni žagi, ki med
delom obratuje s polnimi obrati, je poraba precej
konstantna. Podobno kot pri učinkih lahko tudi
pri porabi goriva sklepamo, da bi pri povprečni
debelini drevja nad 15 cm motorna kosa porabila
več goriva kot motorna žaga.
Kalkulacije ekonomičnosti so pokazale, da je
pri motorni kosi delež neposrednih materialnih
stroškov bistveno manjši kot pri motorni žagi.
Razlog je predvsem v dolgi amortizacijski dobi
motorne kose, ki doseže tudi do 6000 obratovalnih ur, ter dolgi življenjski dobi rezervnih delov.
Dodatno motorna žaga poleg goriva porablja
tudi mazivo, kar dodatno poveča neposredne
materialne stroške.
Ugotovili smo, da se večina izvajalcev izogiba
uporabi motorne kose predvsem zaradi manjše
možnosti njene uporabe pri drugih opravilih.
Omejujoč dejavnik uporabe motorne kose je
debelina drevja. Razlog je tudi nabavna cena,
predvsem pa nepoznavanje tehnike dela z motorno
koso pri sekačih.
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Uporaba motorne kose je smotrna pri obžetvah
in redčenjih ter pri vseh gozdarskih opravilih, kjer
drevje v povprečju ne presega 15 cm, merjeno 10
cm od tal. Glede na to, da se v Sloveniji povečuje
zaraščanje površin, bi bilo smiselno razmisliti o
pogostejši uporabi motorne kose. Na tak način
bi izboljšali učinkovitost, racionalnost ter zdravje
delavcev pri čiščenju podrasti.
Glede na rezultate raziskave ter s pomočjo
izkušenj in mnenj sekačev povzemamo naslednje prednosti in slabosti posameznih načinov
čiščenja podrasti:
Motorna žaga
Prednosti:
– lahko žagamo drevje večjih premerov,
– manjša teža in velikost omogočata lažje prenašanje ter transport,
– lahko žagamo tudi posamezne višje ležeče veje
ob trasi daljnovoda,
– lažje prežagovanje drevja,
– lažje prenašanje po težko prehodnih terenih,
– manjša nevarnost pri padcu v primerjavi s
koso,
– široka uporabnost stroja tudi v drugih dejavnostih,
– manjša nabavna cena stroja.
Slabosti:
– motorna žaga med delom v celoti sloni na
sekačevih rokah,
– tehnika dela terja neprestano pripogibanje in
gibanje v prisilnem položaju,
– zaradi oblike naprave ter način dela z njo je
posledice večje izpostavljenost delov telesa. To
je posebno izrazito pri delu v trnati podrasti
ter pri padanju drevja. Posebno zelo so izpostavljene roke, glava in noge,
– drevja ne moremo s telesom naganjati med
žaganjem,
– nevarnost urezov zaradi povratnega udarca žag;
še posebno velika nevarnost je pri pogostem
žaganju nad glavo ali v višini obraza,
– večja poraba goriva ter maziva,
– potrebno je večkratno ostrenje verige, značilno
je pogosto padanje verige iz letve,
– pogosto menjavanje verige in letve zaradi
obrabe.
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Motorna kosa
Prednosti:
– hitrejše žaganje tanjše drevnine,
– konstrukcija motorne kose omogoča širše
delovno območje z enega stojišča,
– drevje lahko naganjamo že med žaganjem,
– motorno koso nosimo z oprtnikom, roke niso
obremenjene,
– pri delu je sekač lahko vzravnan,
– oblika naprave ter način dela z njo omogočata
manjšo izpostavljenost telesnih delov v trnati
podrasti in pri padanju drevja,
– manjša nevarnost ureza zaradi večje oddaljenosti držal od rezilne plošče,
– manjša poraba goriva, mazivo ni potrebno,
– manj pogosto brušenje zob,
– ena rezilna plošča lahko zdrži tudi več kot eno
leto.
Slabosti:
– debelina drevja je zelo omejujoč dejavnik
uporabe,
– zaradi večje teže in velikosti sta zahtevnejša
prenašanje in transport,
– težje vertikalno prežagovanje drevja,
– težje prenašanje po težko prehodnem terenu,
– večja nevarnost poškodb pri padcu (kosa je
zataknjena na oprtnik),
– nevarnost udarca zaradi letečih odžaganih
štrcljev,
– uporaba stroja je omejena le na košnjo trave
ter sečnjo tanjše drevnine,
– višja nabavna cena.

5

POVZETEK

Slovenija je prepletena s trasami električnih vodov.
Pomemben del vzdrževanja tras je tudi čiščenje
podrasti pod električnimi vodi. V Sloveniji zaradi
terenskih razmer prevladuje ročno čiščenje podrasti z motorno žago in motorno koso. Najpogostejši
način dela je čiščenje z motorno žago.
Študija obravnava dva načina čiščenja podrasti, in sicer način čiščenja z motorno žago ter z
motorno koso. Predstavljena sta oba načina dela
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in primerjava njune učinkovitosti. Raziskava je
potekala v letu 2009 pod daljnovodnimi trasami
v okolici Krškega ter na območju Novega mesta
in Mirne Peči.
Raziskavo smo izvedli na štirih objektih, ki so
predstavljali različne razmere za delo. V vsakem
objektu smo izmerili debelino podrasti, gostoto
podrasti, delež trnatih rastlin, delež ostankov
drevja na tleh, skalovitost ter naklon terena.
Znotraj objektov smo postavili dve vzporedni
ploskvi velikosti 10 x 10 m. Na eni ploskvi smo
snemali način čiščenja podrasti z motorno žago,
na drugi pa z motorno koso. Za vsak način dela
smo izmerili porabo časa in goriva.
Izračunali smo učinke posameznega stroja,
kjer je bil povprečni učinek motorne žage
357 m²/ou, povprečni učinek motorne kose pa
488 m²/ou. Primerjava obeh načinov dela je
podala povprečno razmerje učinkov 1 : 1,43 v
korist motorne kose.
Povprečna poraba goriva je bila pri delu z
motorno žago 1,09 l/ou, pri motorni kosi pa
0,59 l/ou. Poleg porabe goriva smo pri motorni
žagi izmerili še porabo maziva, ki je znašala
0,49 l/ou. Povprečno razmerje v porabi goriva je
bilo 1 : 0,53 v korist motorne kose.
Pri motorni žagi je lastna cena dela znašala
20,07 €/ou, pri motorni kosi pa 17,54 €/ou.
Neposredni materialni stroški, so pri motorni
žagi znašali 19,59 % lastne cene, pri motorni
kosi pa 7,87 %.

We performed the research on four objects
representing diverse working conditions. We
measured undergrowth diameter, undergrowth
density, share of thorny plants, share of tree remains on the ground, rockiness, and terrain slope
for each object. We established two parallel plots
10 x 10 m in size inside the objects. We recorded
the way of cleaning with the use of Chain Saw on
one of them and with the use of Brush Saw on the
other. We measured time and fuel consumption
for both work manners.
We calculated the efficiency of an individual
machine; average efficiency of a Chain Saw proved
to be 357 m²/wh and average efficiency of a Brush
Saw 488 m²/wh. The comparison of both work
manners featured an average efficiency rate 1:1.43
in favor of Brush Saw.
Average fuel consumption amounted to
1.09 l/wh at work with Chain Saw and to 0.59 l/
wh at Brush Saw. In addition to fuel consumption
we also measured Chain Saw lubricant consumption which amounted to 0.49 l/wh. Average fuel
consumption rate amounted to 1: 0.53 in favor
of Brush Saw.
Cost price of the work amounted to 20.07 €/
wh for Chain Saw and to 17.54 €/wh for Brush
Saw. Direct material costs amounted to 19.59 %
of the cost price for motor saw and to 7.87 % for
Chain Saw.
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SUMMARY

Slovenia is traversed by power line routes. An
important part of maintaining these routs is also
cleaning the undergrowth under the power lines.
Due to the field conditions, manual cleaning with
the use of a Chain Saw or Brush Saw prevails in
Slovenia. The most often working manner is
cleaning with the use of Chain Saw.
The study deals with two ways of undergrowth cleaning, namely cleaning with Chain Saw
and cleaning with Brush Saw. Both manners and
comparison of their efficiency are presented. The
Research took place in 2009 on the power line
routes in the surroundings of Krško and in the
area of Novo mesto and Mirna peč.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Josip Koller in njegova spominska plošča v Solkanu
pri Novi Gorici
Edo Kozorog*, Vitomir Mikuletič**
Minilo je 140 let od smrti in 135 let od svečanega
odkritja spominske plošče v Solkanu pri Novi Gorici
v spomin Josipu Kollerju. Zdaj spominska plošča
sameva neopažena v skali v bližini apnenice nad
dokaj prometno asfaltno cesto Solkan–Trnovo, ki
so jo zgradili pred 150-timi leti po Kollerjevem
načrtu. Tudi sicer ima spominska tabla žalostno
zgodovino, saj so jo leta 1919 Italijani prekrili z
betonskim premazom in poškodovali slovensko
in nemško besedilo. Leta 1957 so člani DIT -gozdarstva Posočje odstranili premaz in obnovili
poškodovano klesano besedilo s črno barvo. Ob
koncu minulega leta je DIT gozdarstva Posočja
Zavodu za varstvo kulturne dediščine znova dalo
pobudo o obnovi table in morebitni premestitvi
na ustreznejšo lokacijo. Najverjetneje se bo v letu
2011, upoštevajoč vse okoliščine, postavilo kopijo ali
povsem novo obeležje na ustreznejšo lokacijo.
Josip Koller1 je bil eden prvih slovenskih
gozdarjev2. Rodil se je v Bohinjski Bistrici 25. 3.
1798 očetu Andreju in materi Jožefini, roj. Seethal,
umrl pa v Gorici 2. 8.18703. Oče je bil upravnik
Zoisovih fužin v Bohinju, njegov brat Marijan
Koller4 pa benediktinski pater, astronom in višji
uradnik na Dunaju.
Italijanski arhivski viri ga navajajo kot Giussepe Koler,
nemški pa kot Josef Koller. V rojstni Bohinjski Bistrici
smo želeli v krstnih knjigah v župnišču preveriti pravilno
ime, vendar so krstne knjige na žalost ohranjene šele
po letu 1840. Nekateri slovenski viri ga omenjajo tudi
kot Jožef Koller (Šivic, A, 1959: Jožef Koller, Gozdarski
vestnik, 7–8/59, ZGD Ljubljana). Na spominski tabli,
pri kateri so nedvomno sodelovali njegovi sorodniki in
prijatelji, pa je izpisano pri slovenskem besedilu Josip
Koller, zato z veliko zanesljivostjo lahko trdimo, da je to
ime uporabljal pred smrtjo, domnevamo pa, da je bilo
njegovo krstno ime Jožef.
2
Gašperšič, F., 1995: Gozdnogospodarsko načrtovanje
v sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, BTF, Oddelek
za gozdarstvo, str. 17).
3 Šumarska enciklopedija, 1 A-Kos, Leksikografski
zavod FNRJ, Zagreb 1959.
4
Marian Koller (1792–1866), Družina, 6. 9. 1981.
1
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Na Goriškem je bil Koller v širši javnosti
znan zlasti zaradi svojih zaslug pri gradnji ceste
Solkan–Trnovo, zaradi česar so mu postavili v
Solkanu 8. maja 1875 spominsko obeležje ob
začetku omenjene ceste5.
Bil je tudi pionir pri pogozdovanju slovenskega
Krasa. Na prošnjo tržaškega občinskega sveta je
namreč leta 1859 s črnim borom pogozdil del
kraškega ozemlja pri Bazovici nad Trstom.
Kollerjevo najbolj znano, najobsežnejše in
inventivno delo v gozdarstvu pa je gozdnogospodarski načrt za Trnovski gozd iz leta 1844, ki je na
žalost še vedno pogrešan kljub načrtnemu iskanju
po nekaterih arhivih v Sloveniji, Italiji in Avstriji. V
načrtu iz leta 1878 so citirani in s tem ohranjeni le
posamezni deli teistga načrta, iz katerih je mogoče
povzeti njegove bistvene vsebine.
Po pregledu gozda je ugotovil, da je stanje
sestojev podobno kot ob Schneiderjevem popisu
leta 1802. Največje spremembe so bile v Smrečjuali
je to kraj ali smrekov gozd, saj so smrekove gozdove v vojnih letih do 1815 Francozi popolnoma
izkoristili, za ta namen so celo zgradili lastno pot
od Krnice proti Trnovemu. Pomembne so tudi
njegove ugotovitve glede pomanjkljivosti Flameckovih »oddelčnih načrtov«, ki so Trnovski gozd s
120-letno obhodnjo razdelili na 120 približno
enakih, večinoma pravokotnih površin ne glede
na obliko terena ter po tem izvajali sečnje. Menil
je, da 120-letna obhodnja, določena leta 1771, ni
najprimernejša, temveč da je zaradi dobrih rastišč
in rastnosti sestojev drevje zrelo že pri 80 letih.
Gedenktafel für den k.k. Forstmeister Josef Koller
in Görz, Centralblatt für das gesamte forstwesen, I.
Jahrgang Wien, Juli 1875, 386–387, Prevedel Vitomir
Mikuletič, 2005.
5

* Univ. dipl. inž. gozd., vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje, Zavod za gozdove Slovenije, OE
Tolmin, Tunov drevored 17, Tolmin.
** Univ. dipl. inž. gozd., Kromberška cesta 15, 5000
Nova Gorica.
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Besedilo na Kollerjevi tabli (Foto: Edo Kozorog)

Zato je proizvodno dobo zmanjšal na 70 let. Z
zdajšnjim gledanjem je to pretirano kratka proizvodna doba, vendar ne smemo pozabiti, da je bil v
tistem času Trnovski gozd namenjen oskrbovanju
Gorice in njenega zaledja z drvmi.
Za Flameckom je zopet obudil in zelo zagovarjal zastorno gospodarjenje, ki se je v praksi
le počasi uveljavljalo. S svetlitvenim posekom
v sestoje, predvidene za obnovo, je uravnaval
sestavo naravnega mladja, cilj mu je bila zmes 0,5
bukve in 0,5 iglavcev (zmanjšanje deleža bukve).
Predlagal je pomladitveno dobo 10 do 14 let, vrzeli
pa posaditi z iglavci.
V letih okoli 1844 je na Primorskem nastalo
več gozdnogospodarskih načrtov: Kollerjev načrt
za Trnovski gozd, Balasitzev načrt za idrijske
gozdove in Kurzev načrt za bovške gozdove.
Vsi trije imajo več skupnih točk: vsi so na žalost
pogrešani in vsi so bili naklonjeni takrat izjemni
ideji naravnega pomlajevanja in zastornega gospodarjenja. Na žalost se je temu obdobju slovenskega
razvoja načrtnega gospodarjenja, ki je potekalo
132

na Primorskem, namenjalo premalo pozornosti,
podobno, kot se je še do nedavnega neupravičeno
potiskalo v ozadje zastorno gospodarjenje. Čeprav
je v enomernih bukovih sestojih taka tehnika
gospodarjenja še vedno najustreznejša, zlasti v
težje dostopnih in slabše odprtih sestojih, kjer je
z ekološkega vidika ustreznejše žično spravilo.
V nasprotju z jelko bukvi tudi ustreza tak način
gospodarjenja, če ni večjih ovir pri pomlajevanju
(npr. zapleveljenje ipd.).
Ob izdelavi gozdnogospodarskega načrta je
Koller razmejil in celoten Trnovski gozd obdal
z zidom iz zloženih kamnov, da bi okoliškim
prebivalcem preprečil prilastitev zemljišča.
Koller je bil tudi začetnik »merkantilistične«
gozdarske politike. Na Goriškem je s svojim delovanjem uspel ohraniti vsaj eno državno skladišče
drv kot regulatorja cen drugim ponudnikom lesa
iz gozda in tako preprečil nastanek monopolov.
Po letu 1843 je bil Koller poverjenik družbe za
kmetijstvo, takrat je bil sicer s. kr. domenski in
gozdni rentni mojster gozdnega urada, pred tem
GozdV 69 (2011) 2
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Lokacija Kollerjeve table (Foto: Edo Kozorog)

pa je služboval v Motovunu. Bil je tudi stalni član
Deželne komisije za odvezo in regulacijo zemljiških bremen za mesto Trst in za Primorje. Okoli
leta 1860 je začel zelo bolehati za protinom. Ker
je bil v slabem gmotnem položaju, si ni mogel
privoščiti daljšega zdravljenja. Leta 1864 je bil
razrešen vodstva Gozdnega urada v Gorici in še
isto leto tudi upokojen.
Pomen ceste Solkan–Trnovo je lepo razviden
iz nagovora ob njenem odprtju, ki ga je povzel dr.
Grofbauer v svojem članku v Centralblatt für das
gesamte Forstvesen, I. Jahrgang Wien, Juli 1875,
stran 386–387. Izvirni naslov je bil Gedenktafel
für den k.k. Forstmeister Josef Koller in Görz6:
»Vsak potujoči iz Gorice proti Tolminu opazi
lepo umetelno cesto, ki se v Solkanu odcepi od
glavne ceste in pelje v Trnovski državni gozd. Po
dolgih, rahlo se vzpenjajočih serpentinah, doseže
vsak voz z lahkoto gorsko višino. Ob končanju te
Članek je prevedel Vitomir Mikuletič, 12. junija
2005.

krasne gradnje l. 1860 so zakladi visokih trnovskih
državnih gozdov dostopni in okoliške gorske
občine lahko zdaj po tej cesti svoje s trudom
pridelane izdelke prinašajo na trg in z obratno
vožnjo pokrivajo svoje domače potrebe, kar pa je
bilo prej zelo težavno in je v kratkem času uničilo
vlečno živino.
To cesto lahko štejemo za glavno življenjsko
prometno žilo za vso okolico.
Dolžina od začetne točke v Solkanu do Trnovega znaša 6296 sežnjev7 (klafter), in med vzhodiščno točko do Trnovega znaša višinska razlika
467 sežnjev. Gradbeni stroški so znašali preko
88.000 fl. tako, da je dolžinski seženj poprečno
stal 14 fl. 50 kr. avstrijske valute. Stroški so bili
tako visoki zato, ker je bilo treba zgraditi velike
gradbene objekte: mostove, propuste in visoke
oporne zidove (škarpe) in razstreliti skalovje
ter nasuti nasipe. Največji most, zgrajen ves iz
kamnitih kvadrov, stoji pri premostitvi doline

6
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Sleme in je dolg 65 sežnjev (klafter) in na najnižji
točki visok 5.9 sežnja (klafter). Zasluga gradnje
te ceste gre že umrlemu c.k. gozdnemu mojstru
Josipu Kollerju, predstojniku bivšega c.k. gozdnega
urada Gorica, ker je znal z veliko vztrajnostjo
premagati finančne težave, da bi ta svoj priljubljeni
načrt pripeljal do izvršitve.
Že dolgo je bil namen vseh, ki so poznali to
zaslugo, da bi ime tega gozdarja ovekovečili s
spominsko tablo na tej cesti.
8. maja 1875 pa so (uradniki) uslužbenci gozdne
in domenske direkcije v Gorici izpeljali to idejo
in svečano odkrili spominski kamen, ki je takoj
izven Solkana vgrajen v skalo.
Pri tej svečanosti so bili prisotni uslužbenci
gozdne in domenske direkcije in gozdni upravitelji
Trnovskega gozda s c.k. dvornim svetnikom in
višjim gozdnim mojstrom Albertom Thirist-om
na čelu. Na posebno povabilo so se udeleženci slovesnosti c.k. dvorni svetnik baron Rechback, vodja
c.k. okrajnega glavarstva Gorica, c.k. komisar v.
Marguet in predstojniki občin okoliških krajev. Od
naslednikov slavljenca se je slavja žal lahko udeležil
le sin dr. Johann Koller, c.k. notar v Kanalu.
Po kratkem govoru, v katerem sta bila naglašena
pomen ceste in zasluga graditelja, je dvorni svetnik
Thieriot prisotnemu sinu slavljenca, še živeči
soprogi oz. materi in bratom sporočil, da je vsem
gozdarskim uslužbencem v veliko zadovoljstvo,

da so lahko za prihodnje čase na trajen način
ohranili zasluge tako zaslužnega gozdarja.
Sedaj je padel zastor doslej zagrnjene plošče in
ob pokih mežnarjev je zabliščal napis v nemškem
in slovenskem jeziku: »Mnogo zasluženemu c.k.
gozdnemu nadzorniku Josipu Kollerju, ustanovitelju te ceste (1855–1860) v spomin – njegovi
častilci.«
Gozdni mojster Ludwig Dimitz je zdaj v slovenskem jeziku nagovoril zastopnike občin in
pojasnil, kako veliko korist bo imelo prebivalstvo
od izgradnje te ceste in še pri dvigu dobrobiti in
kulture.
Nato so prisotnim sinovom slavljenca izročili lovorjev venec, ki je visel pod spominskim
kamnom, da bi ga ohranili kot spomin na slavnost. Dr. Koller se je nato zahvalil s prisrčnimi
besedami za priznanje zaslug svojega očeta in je
izrazil priznanje kmetijskemu ministru in ministru
za finance, s katerih razumevanjem je sedanja za
gozdarstvo tako koristna organizacija državna
gozdna uprava dosegla tak položaj.
Po svečanosti so se vsi udeleženci zbrali pri
slavnostni pojedini v Gorici. Medtem je prispel
še telegram iz Dunaja od sina, svetnika finančne
prokurature, dr. Petra Kollerja, ki je zbranim častilcem njegovega očeta izrazil prisrčno zahvalo.«
Kollerjevo življenje je izčrpno povzel tudi A.
Šivic v Gozdarskem vestniku št. 7–8/1959.

Književnost
Martin Čokl: Iz mojega življenja,
Ljubljana 2010, samozaložba, 48 strani, 6 barvnih in 25 čb slik, barvni ovitek, broširano
Pred tremi leti (2007) smo v Gozdarskem vestniku
objavili obširnejši prikaz Čoklovega strokovnega gozdarskega življenja. Njegova stoletnica
rojstva je bila žlahten razlog (prvi gozdarski
strokovnjak pri nas, ki je doživel 100 let) za strokovni spominski zapis. Vsa njegova strokovna
dejanja so bila skoraj vedno na robu inovacije,
spomnimo – smolarjenje, prirejene francoske
tarife za slovenske razmere, izum gozdarskega
134

polimetra. Takšno je bilo tudi njegovo življenje.
Čeprav žlahtno konzervativen, v bistvu legalist,
je vedno iskal nekaj novega – nove rešitve za
potrebe slovenskega gozdarstva.
Lani oktobra 2010 pa nas je spoštovani kolega
za 103. obletnico rojstva ponovno presenetil;
ne le, da je bister in relativno zdrav, zopet je
pomahal z rekordno zastavico, napisal je tudi
knjigo o svojem poreklu in življenju. Že res, da
GozdV 69 (2011) 2

Književnost
so ga spodbudili soproga in vnuki, ki so mu tudi
pomagali, da je s pomočjo digitalne grafične
tehnologije gradivo tudi sam natisnil. Toda to
ne more zmanjšati njegovega poguma, svežine
in intelektualne bistrosti, s katerimi opazuje
življenje skozi svoja 103 leta.
V avtobiografskem zapisu se skoraj v celoti
izogne obdobju in okoliščinam svoje bogate strokovne aktivnosti (razen manjših izjem, ko omenja,
npr., smolarjenje v štiridesetih letih dvajsetega
stoletja). Zato pa napiše (skoraj) vse o socialnih
in družbenih razmerah časa in okolja, v katerem
je preživljal in doživljal svoje dvajseto stoletje. Kot
naravoslovec je sprejemal življenje evolucijsko
(ne revolucijsko ali prekucniško), ni bil politik.
Vse naloge, ki so ga doletele, je opravljal zvesto
in odgovorno. Iz knjige je razvidno, da mu veliko
pomenijo rodbinska razmerja in s tem v povezavi
socialni učinki rodbinske skupnosti. S knjižico
dokazuje, da ni le mojster prelivanja narave (gozda)

Med študenti gozdarstva na študijski ekskurziji (prvi z leve v zadnji vrsti)
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v številke in statistiko, ampak izpričuje
tudi velik smisel za popisovanje epske
razsežnosti življenja. Tisti, ki ga pobližje
poznajo, tudi vedo, da je dokaj spreten
»stihotvorec«, kar bi si njegovi študentje
pri svojem učitelju gozdarske metrike
težko predstavljali.
Knjižice nismo pričakovali, presenetil nas je. Neskromno bi bilo, če
bi še kaj hoteli od našega 103-letnika
prof. M. Čokla. Čas je, da on kaj dobi
od nas. Z iskreno željo, da bi še dolgo
zdravo mahal z gozdarsko starostno
zastavico, pa se mu s spoštovanjem
zahvaljujemo.
Marko KMECL
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Uvodnik
Javno gozdarsko službo smo imeli že pred dvesto leti
Na slovenskem ozemlju je bila javna državna gozdarska uprava organizirana že leta 1807, in to najprej za
deželi Štajersko in Koroško, na Kranjskem zaradi francoske zasedbe leta 1814, uresničena pa je bila šele
leta 1816. Gozdni uradi so delovali pri okrožnih glavarstvih. Urad je vodil okrožni gozdni komisar, vsako
okrožje je bilo razdeljeno na okoliše (distrikte), za katere so bili zadolženi distriktni gozdarji.
Po vladarjevi odločitvi so stroške gozdarske uprave nosili lastniki gozdov v sorazmerju z njihovim
obsegom.
Če se povrnemo na Kranjsko, spoznamo, da je konec leta 1816 imel ljubljanski (kranjski) gubernij (vlada)
zbranih 39 prošenj za razpisana delovna mesta. Interesenti so morali s spričevalom urada najvišjega lovskega
mojstra na Dunaju dokazati svoje znanje in sposobnost za gozdarstvo, znati pa so morali tudi slovensko ali
kateri drugi slovanski jezik. Centralna dvorna organizacijska komisija je opravila imenovanje, zasedena so
bila vsa razpisana mesta. Če upoštevamo, da je bilo na Kranjskem okoli 400 tisoč hektarjev gozdov, ugotovimo, da je prišlo na enega gozdarja okoli 10 tisoč hektarjev gozdne površine.
Na Kranjskem je bilo takrat nastavljenih kar nekaj znanih gozdarjev:
– Josip Ressel, distriktni gozdar v Pleterjah, izumitelj ladijskega vijaka,
– Josip Koller, distriktni gozdar v Mozirju, prvi dognal prikladnost črnega bora za pogozditev golega
kraškega ozemlja,
– Janez Nepomuk Cerar, distriktni gozdar v Trnovem pri Ilirski Bistrici, pisec prvega strokovnega gozdarskega dela v slovenščini: Od potrebe zareje drevja v premskem kotoru postojnske kresije,
– Fran Megušar iz Železnikov, študiral gozdarstvo v Mariabrunnu, distriktni gozdar v Kamniku,
– Ivan Zaruba pl. Oroszova, gozdni komisar pri ljubljanskem okrožnem glavarstvu, sodeloval je pri akciji
kranjske kmetijske družbe za osuševanje Ljubljanskega barja,
– Anton Ferdinand Persina, okrožni gozdni komisar v Postojni, prizadeval si je za pogozdovanje golih
kraških površin in zasajal divji kostanj, da bi ga kmetje uporabljali za živinsko krmo.
Naloga gozdnih uradov je bila skrb za ohranitev in pospeševanje gozdov in izvajanje predpisov gozdnih
redov v vseh gozdovih. Kot je razvidno iz ohranjenih gubernijskih spisov o gozdnih zadevah, so imeli distriktni gozdarji največ opravka s primeri neupravičenega ali pretiranega izkoriščanja gozdov in s postopki
zoper predpise gozdnih redov.
Celotna organizacija gozdarske upravne službe je delovala le osem let. S cesarsko odločitvijo sredi leta
1824 je bilo odločeno, da se mesta distriktnih gozdarjev na Štajerskem in Koroškem ter tudi Kranjskem
ukinejo. Leta 1826 je bilo sklenjeno, da okrožni komisarji zaenkrat še ostanejo, druga gozdarska strokovna
mesta se ukinejo, osebje pa se prezaposli v drugih upravnih službah, za katere je sposobno. Čez dve leti so
bila ukinjena tudi mesta okrožnih gozdnih komisarjev.
Izkušnje so pokazale, da je bilo v osemletnem obdobju opravljeno veliko koristnega. Razlog za prenehanje
delovanja je bil gotovo v tem, da so pri svojem delu – ko so zahtevali, da se je z gozdovi ravnalo po gozdnih
redih –, preveč vplivali ali omejevali zasebno gospodarstvo. Gospodarsko izkoriščanje gozdov, seveda v
okviru gozdarskih predpisov, je bilo svobodno, saj ni sodilo pod pristojnosti gozdnih uradov.
Kranjskim deželnim stanovom, ki so jih predstavljali fevdalni gozdni veleposestniki, lastniki velikega dela
gozdov, se državno gozdno osebje, ki jih je »motilo« pri njihovem ravnanju z gozdovi, ni zdelo potrebno; zemljiška
gospostva in večji gozdni lastniki so imeli svoje gozdarje, vsak lastnik je po mnenju deželnih stanov skrbel za gozd
v svojo lastno korist. Tudi Kranjska kmetijska družba je menila, da državna gozdarska služba ni potrebna, češ,
lesa je v kranjskih gozdovih dovolj. Seveda so tudi tu sedeli v večini fevdalci, ki niso želeli državnega nadzora nad
gozdovi. Od okrožnih glavarstev ljubljanskega (kranjskega) gubernija (vlade) se je samo ljubljansko okrožje, ki je
zajemalo Gorenjsko in okolico Ljubljane, zavzelo za ohranitev gozdnih komisarjev. Gozdovi so bili, po njihovem,
intenzivno izkoriščani: na Gorenjskem za potrebe fužinarstva, v ljubljanski okolici za potrebe mesta.
Na splošno pa je državna gozdarska uprava imela malo zagovornikov, pa veliko nasprotnikov. Nobenega
dvoma ni, da so med njimi prevladovali veliki gozdni veleposestniki, ki se niso mogli sprijazniti z vmešavanjem državne gozdarske službe v njihove gozdove.
Ali bi se gozdarska služba ohranila, če bi se v večji meri ukvarjala z analiziranjem, poročanjem in načrtovanjem, manj pa z gozdovi?

Mag. Franc PERKO

138

GozdV 69 (2011) 3

Znanstvena razprava
GDK: 181.1+174.7 Laricifomes officinalis (Vill.)(045)=163.6

Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.)
Kotl. & Pouzar v Julijskih Alpah (Slovenija)
Distribution and ecology of Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar in the
Julian Alps (Slovenia)
Igor DAKSKOBLER1, Andrej SELIŠKAR2, Gregor PODGORNIK3
Izvleček:
Dakskobler, I., Seliškar, A., Podgornik, G.: Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl.
& Pouzar v Julijskih Alpah (Slovenija). Gozdarski vestnik, 69. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21.
Prevod Andreja Šalamon Verbič.
V članku s fitocenološko preglednico opisujemo sestavo, zgradbo in rastišča naravnih subalpinskih macesnovih
sestojev (Rhodothamno-Laricetum) v Julijskih Alpah, v katerih uspeva redka in zavarovana gliva lekarniška
macesnovka, Laricifomes officinalis, ki je ogrožena predvsem zaradi uporabe v zdravilstvu. Ta lesna gliva prerašča
stare in debele macesne, ki imajo navadno odlomljen ali suh glavni vrh. Ugodne razmere za njeno rast so v naravnih
raznomernih in raznodobnih sestojih tik pod gozdno mejo ali na njej, kjer ni človekovih vplivov ali pa so neznatni.
Takšne sestoje moramo varovati tudi zaradi njihove biotopske vloge in gozdarji naj bodo skrbniki in varuhi tudi
takšnih posebnosti, kakršna je zagotovo tudi omenjena gliva. Vsa opisana nahajališča so v Triglavskem narodnem
parku, kjer so vse vrste še posebej zavarovane.
Ključne besede: Laricifomes officinalis, Larix decidua, Rhodothamno-Laricetum, Julijske Alpe, Triglavski narodni
park, Slovenija
Abstract:
Dakskobler, I., Seliškar, A., Podgornik, G.: Distribution and Ecology of Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
in the Julian Alps (Slovenia). Gozdarski vestnik 69. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 21. Translation by
Andreja Šalamon Verbič.
The composition, structure and sites of natural subalpine larch stands (Rhodothamno-Laricetum) in the Julian Alps
are described with a phytosociological table. These stands are the home of a rare, protected fungus, the quinine conk,
Laricifomes officinalis, which is endangered mostly because of its therapeutic use in medicine. This wood fungi’s
fruiting body grows on old, thick larch trees that often have a broken or dry top. Natural irregular and unevenaged stands that grow immediately below or at the timberline, where there is no or only negligible human impact,
provide favourable conditions for its growth. These stands ought to be protected also due to their biotopic role and
foresters should be the guardians and keepers also of such curiosities as this fungus. All the localities described in
the article are situated in the Triglav National Park, where all species are specially protected.
Key words: Laricifomes officinalis, Larix decidua, Rhodothamno-Laricetum, the Julian Alps, the Triglav National
Park, Slovenia

1

UVOD

1 INTRODUCTION

Lekarniška macesnovka (Laricifomes officinalis,
družina Fomitopsidaceae, red Polyporales, deblo
Basidiomycota) je razširjena v srednji in severni
Evropi, v Severni Ameriki, na Uralu, v Sibiriji,
v severni Afriki (Maroko) in v vzhodni Aziji. V
Evropi, kjer kuži in se razvija izključno v macesnu
(Larix decidua), jo navadno najdemo v altimontanskem in subalpinskem pasu, v gozdovih tik pod
gozdno mejo ali na njej. V Sloveniji je to redka,
ogrožena in zavarovana gliva (Piltaver, 1997: 123,
GozdV 69 (2011) 3

Pravilnik o dopolnitvah … 2010: 5990). V zbirki
Boletus informaticus (Jurc in sod., 2005) so le trije
podatki o njenih nahajališčih v naši državi: Jesenice (9550/3, det. I. Stanič), Boč (9759/2, leg. F.
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Šuštar, det. I. Stanič) in Suhelj (9554/3, leg. & det.
A. Poler). Nahajališč je več, vendar jih mikologi
iz previdnosti ne objavljajo oziroma pri objavah
svetujejo previdnost (Piltaver, 2010). Lekarniška
macesnovka je bila namreč stoletja cenjena v
zdravilstvu (npr. za zdravljenje tuberkuloze in
kot odvajalo). Svojega gostitelja ne uniči, v lesu
povzroča rjavo trohnobo, sprva kot zajedavka,
nato kot gniloživka in trosnjak prirašča, se razvija
in raste na deblu tudi več desetletij, (Mukhin
in Kotiranta, 2005, Mukhin in sod., 2005). Pri
kartiranju in fitocenoloških raziskavah naravnih
macesnovih sestojev v Sloveniji (Dakskobler in
sod., 2010) smo v Julijskih Alpah našli več nahajališč te redke glive. V članku jih bomo opisali in
s fitocenološko preglednico predstavili sestoje, v

katerih uspeva kot zajedavka. Menimo, da objava
nahajališč ne bo povzročila njenega izginotja,
temveč nasprotno, spodbudila krajevne gozdarje
in nadzornike Triglavskega narodnega parka k
iskanju in varovanju novih nahajališč.

2
2

METODE

METHODS

V naravnih macesnovih gozdovih v Julijskih Alpah
smo vegetacijo proučevali po srednjeevropski
metodi (Braun-Blanquet, 1964). Fitocenološke
popise smo vnesli v bazo podatkov FloVegSi
(Seliškar in sod., 2003) in jih v preglednici 1
uredili s hierarhično klasifikacijo. Kombinirane
ocene zastiranja in pogostnosti smo pretvorili

Slika 1a: Popisana nahajališča vrste Laricifomes officinalis v Julijskih Alpah
Figure 1a: Recorded localities of Laricifomes officinalis in the eastern part of the Julian Alps
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Slika 1b: Popisana nahajališča vrste Laricifomes officinalis na zemljevidu Slovenije
Figure 1b: Recorded localities of Laricifomes officinalis on the map of Slovenia

z vrstilno pretvorbo (van der Maarel, 1979) in
numerične primerjave izvedli s programskim
paketom SYN-TAX 2000 (Podani, 2001). Popise
smo primerjali z metodo minimalnega povečanja
vsote kvadratov ostanka – Incremental sum of
squarres – MISSQ in z metodo kopičenja na podlagi povezovanja (netehtanih) srednjih razdalj –
(Unweighted) average linkage method – UPGMA
ter pri obeh metodah uporabili Wishartov koeficient podobnosti (similarity ratio). Za določitev
glive smo uporabili temeljno taksonomsko delo
Europaean Polypores (Ryvarden in Gilbertson,
1993). Nomenklaturni vir za imena praprotnic
in semenk je Mala flora Slovenije (Martinčič in
sod., 2007), za imena mahov so Frahm in Frey
(1992) ter Martinčič (2003), za imena gliv Jurc
in sodelavci (2005) in za imena lišajev Suppan
in sodelavci (2000). V preglednici 1 so napisani
le nekateri mahovi in lišaji, ki smo jih opazili na
popisnih ploskvah. Večina vrst iz teh skupin je
ostala nedoločenih.
GozdV 69 (2011) 3
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REZULTATI IN RAZPRAVA
RESULTS AND DISCUSION

3.1 Pregled popisanih nahajališč vrste
Laricifomes officinalis v Julijskih
Alpah
3.1 Review of recorded localities of
Laricifomes officinalis in the Julian
Alps
9547/4 (UTM 33TUM94): Slovenija, Julijske
Alpe, Loška Koritnica, nad dolino Mangartskega
potoka, vrzelast macesnov gozd, 1620 m nm. v.
Leg. I. Dakskobler, 18.6. 2004, det. G. Podgornik
23. 6. 2004, mikoteka GP 20040618.
9548/1 (UTM 33TVM04): Slovenija, Gorenjska, Julijske Alpe, Mala Pišnica, na pobočju pod
Slemenovo špico, 1430 m nm. v., trosnjak na zelo
starem in debelem macesnu (obseg 433 cm, prsni
premer 138 cm, drevesna višina 24 m). Det. I.
Dakskobler & A. Seliškar, 1. 9. 2010, fotografije
avtorjev.
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Slika 3: Laricifomes officinalis, Mala Pišnica (foto A.
Seliškar)
Figure 3: Laricifomes officinalis, the Mala Pišnica Valley
(Photo A. Seliškar)
Slika 2: Macesen z glivo Laricifomes officinalis, Mala
Pišnica (foto A. Seliškar)
Figure 2: Larch with Laricifomes officinalis, the Mala
Pišnica Valley (Photo A. Seliškar)

9548/3 (UTM 33TVM04): Slovenija, Gorenjska,
Julijske Alpe, Mala Pišnica, pod Robičjem, vrzelasto
macesnovje in ruševje, 1550 m nm. v., trosnjak na
zelo starem in debelem macesnu (obseg 404 cm,
prsni premer 128 cm, drevesna višina okoli 16 m).
Det. I. Dakskobler, 26. 8. 2010, in I. Dakskobler &
A. Seliškar, 1. 9. 2010, fotografije obeh avtorjev.
9548/3 (UTM 33TVM04): Slovenija, Gorenjska, Julijske Alpe, Sleme, pobočja pod Slemenovo
špico, nad Malo Pišnico, vrzelast macesnov gozd,
1730 m nm. v., trosnjak na starem macesnu s
prsnim premerom 65 cm. Leg. & det. I. Dakskobler & A. Seliškar, 1. 9. 2010, fotografski posnetki
avtorjev (sliki 2 in 3).
9549/3 (UTM 33TVM13): Slovenija, Gorenjska, Julijske Alpe, Vrata, Požgana Mlinarica, 1760
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m nm. v., trosnjak na macesnu s prsnim premerom
okoli 80 cm. Det. I. Dakskobler & A. Seliškar, 14.
9. 2010, fotografije avtorjev (slika 4).
9549/3 (UTM 33TVM14): Slovenija, Gorenjska, Julijske Alpe, Vrata, Na brinju pod Šplevto,
1740 m nm. v., trosnjak na macesnu s prsnim
premerom okoli 80 cm. Det. I. Dakskobler &
A. Seliškar, 21. 9. 2010, fotografski posnetki
avtorjev.
9648/1 (UTM 33TUM93): Slovenija, Primorska, Julijske Alpe, Trenta, Zadnja Trenta, macesen
v strugi Suhega potoka, 985 m nm. v. Det. G.
Podgornik, 11. 10. 2001, avtorjeva fotografija.
9649/3 (UTM 33TVM13): Slovenija, Gorenjska, Julijske Alpe, severna pobočja Krsteniškega
Stoga nad dolino Voje, 1740 m nm. v., trosnjak na
zelo starem macesnu s prsnim premerom okoli
80 cm. Leg. & det. I. Dakskobler, 22. 9. 2010,
avtorjeve fotografije (slika 5) in košček trosnjaka,
mikoteka GP 20100922.
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Slika 4: Laricifomes officinalis, dolina Vrat (foto A.
Seliškar)
Figure 4: Laricifomes officinalis, the Vrata Valley (Photo
A. Seliškar)

Slika 5: Laricifomes officinalis, Fužinske planine (foto
I. Dakskobler)
Figure 5: Laricifomes officinalis, the Fužina Pasturelands
(Photo I. Dakskobler)

Slika 6: Macesnov sestoj v Julijskih Alpah, rastišče zavarovane glive Laricifomes officinalis (foto I. Dakskobler)
Figure 6: Larch stand in the Julian Alps, site of the protected fungus Laricifomes officinalis (Photo I. Dakskobler)
GozdV 69 (2011) 3
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9649/3 (UTM 33TVM13): Slovenija, Gorenjska, Julijske Alpe, pobočja Jezerskega Stoga nad
planino Pod Mišelj vrhom, 1790 m nm. v., odmrl
trosnjak je ležal pri macesnu s prsnim premerom
60 cm. Leg. & det. I. Dakskobler, 14. 10. 2010,
mikoteka GP 20101014.

3.2 Fitocenološka oznaka macesnovih
sestojev, v katerih smo popisali vrsto
Laricifomes officinalis
3.2 Phytosociological characteristics of the
larch stands with Laricifomes officinalis
Vrsto Laricifomes officinalis smo našli na naplavljenem macesnu v Zadnji Trenti ter v naravnih
macesnovih sestojih nad Mangartskim potokom
v zahodnem delu Julijskih Alp in v dolinah Male
Pišnice in Vrat ter na severovzhodnem robu
Fužinskih planin, na pobočjih proti Vojam in
Velem polju v vzhodnem delu Julijskih Alp.
Trosnjak navadno uspeva v pazduhah debelejših
vej ali pri dnu ukrivljenega debla, kjer je dobro
zaščiten pred naravnimi dejavniki (padavine,
veter, padajoče veje in kamenje). V višinskem
pasu večine nahajališč, od 1430 do 1790 m nm.
v., je gorsko podnebje, zelo hladno, s povprečno
letno temperature od 2 do 4 °C (Pristov in sod.,
1998: 13) in vlažno (humidno), s povprečno letno
količino padavin od 2400 mm do 3200 mm (največ
v Fužinskih planinah) – Pristov in sod. (1998:
26). Snežna oddeja pokriva tla več kot 200 dni na
leto (Pristov in sod., 1998: 39). Večino popisanih
sestojev (popisi 2 do 8 v preglednici 1) uvrščamo
v macesnovo združbo Rhodothamno-Laricetum
Willner et Zukrigl 1999 var. geogr. Anemone trifolia
Dakskobler 2006 (primerjaj Dakskobler, 2006 in
Zupančič in Žagar, 2007), pri čemer razlikujemo
dve varianti. Sestoje na bolj suhih tleh (popisi 2
do 4 v preglednici 1) uvrščamo v varianto z vrsto
Calamagrostis varia (razlikovalnica je tudi vrsta
Erica carnea), sestoje na nekoliko bolj vlažnih
tleh (popisi 6 do 8 v preglednici 1) pa v varianto
z vrsto Aconitum lycoctonum subsp. ranunculifolium (razlikovalnice so tudi vrste Selaginella
selaginoides, Saxifraga rotundifolia, Poa alpina,
Alnus viridis in Saxifraga aizoides).
Popis št. 5 v preglednici 1 kaže na stik ruševja
z macesnom (Rhododendro hirsuti-Pinetum pro144

stratae Zöttl 1951 laricetosum Tregubov 1962 =
Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti (Aichinger 1933) Br.-Bl. & Sissingh in Br.-Bl. & al. 1939
var. geogr. Paederota lutea Zupančič & Žagar in
Zupančič et al. 2006 laricetosum Tregubov 1962)
in macesnovja (Rhodothamno-Laricetum), kar je
posledica prejšnjih vplivov, morda požiga gozda.
Sestoj v popisu 1 uvrščamo v bolj ali manj pragozdno obliko predalpske jelovo-bukove združbe
Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et al.
1993 = Abieti-Fagetum prealpinum Robič 1965
= Anemono-Fagetum var. Abies alba sensu Košir
2010). Vrsto Laricifomes officinalis smo našli na
macesnih, ki uspevajo na nadmorski višini od 1430
do 1790 m, torej v subalpinskem pasu skoraj do
zgornje meje razširjenosti macesnovih sestojev
v Julijskih Alpah (ki je na nadmorski višini 1900
do 1950 m). Macesni so rasli na položnih do
zelo strmih pobočjih (naklon od 5 °do 40 °) na
vseh legah, in sicer na izrazito osojnih (N, NE),
pa tudi na izrazito prisojnih (S, SW). Geološka
podlaga je največkrat dolomitiziran apnenec,
ponekod pobočni grušč. Tla so plitva, prhninasta
rendzina. Proučeni gozdni sestoji so varovalni, v
njih že dolgo ni sečenj (le v nekaterih smo opazili
stare razpadajoče panje). Ponekod (Fužinske
planine) v njih pasejo drobnico in govedo. Na
nekaj nahajališčih (Požgana Mlinarica, Robičje)
so gozd nekoč morda požgali, da bi pridobili
pašne površine za drobnico. Na rast in razvoj
omenjenih sestojev že najmanj 50 let v glavnem
vplivajo le naravni dejavniki (veter, snežni plazovi,
podori, požari).

4
4

ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS

Lekarniška macesnovka (Laricifomes officinalis)
se razvija v lesu in navadno oblikuje trosnjake
na zelo starih, debelih macesnih s suhim ali
odlomljenim glavnim vrhom. Razmere za njeno
pojavljanje so ugodne predvsem v odmaknjenih,
težko dostopnih in varovalnih macesnovih sestojih. Zato jo, skupaj z lišajem Letharia vulpina
(Dakskobler in sod., 2011), štejemo za dobro
pokazateljico naravnih subalpinskih macesnovih
gozdov blizu zgornje gozdne meje, na katere
je človek zelo malo vplival. V takih sestojih je
GozdV 69 (2011) 3

Dakskobler, I., Seliškar, A., Podgornik, G.: Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
v Julijskih Alpah (Slovenija)

navadno dovolj starih dreves, na katerih se lahko
razvijejo luknjičarji z velikimi trosnjaki (Tortić,
1998: 140). V naših Alpah je takih macesnovih
gozdov še razmeroma precej (Dakskobler in sod.,
2010) in imajo poleg drugih tudi izjemno biotopsko vlogo. V subalpinskih macesnovih sestojih,
ki so prepuščeni naravnemu razvoju, se bo ta
gliva gotovo ohranila, razen če ne bi k njenemu
iztrebljanju prispevali neozaveščeni nabiralci.
Gozdarji, skrbniki naših gorskih gozdov, naj
postanejo tudi skrbniki in varuhi te redke in
zavarovane glive.

5

POVZETEK

Pri kartiranju in fitocenoloških raziskavah naravnih macesnovih sestojev v Sloveniji (Dakskobler
in sod., 2010) smo v Julijskih Alpah našli več
nahajališč redke in v Sloveniji zavarovane glive
Laricifomes officinalis. Ta vrsta v Evropi, kjer kuži
in oblikuje trosnjake izključno na macesnu (Larix
decidua), navadno uspeva v altimontanskem in
subalpinskem pasu, v gozdovih tik pod gozdno
mejo ali na njej. Svojega gostitelja ne uniči, v
lesu povzroča rjavo trohnobo, in trosnjak se
razvija na deblu tudi več desetletij (Mukhin in
sod., 2005). V zbirki Boletus informaticus so le
trije podatki o njenih nahajališčih v Sloveniji.
Znanih nahajališč je več, vendar jih mikologi iz
previdnosti ne objavljajo. Gliva je bila cenjena
v zdravilstvu, zato jo nekateri nabiralci želijo
imeti zase ali celo za prodajo ne glede na njen
status prizadete in zavarovane vrste. Trosnjake
Laricifomes officinalis smo našli na macesnih,
ki uspevajo v subalpinskem pasu, na nadmorski
višini od 1430 do 1790 m nad Mangartskim
potokom (Loška Koritnica) v zahodnem delu
Julijskih Alp in v dolinah Male Pišnice in Vrat ter
v Bohinju (na severovzhodnem robu Fužinskih
planin), v vzhodnem delu Julijskih Alp. Eno
nahajališče je bilo nižje, pod 1000 m nm. v., na
naplavljenem macesnu v Zadnji Trenti. Gliva
navadno uspeva v pazduhah debelejših vej ali
pri dnu ukrivljenega debla, kjer je dobro zaščitena pred naravnimi dejavniki (padavine, veter,
padajoče veje, kamenje). Macesni, na katerih je
oblikovala trosnjake, uspevajo v gozdnih sestojih,
ki jih uvrščamo v sintakson Rhodothamno-LariceGozdV 69 (2011) 3

tum Willner et Zukrigl 1999 var. geogr. Anemone
trifolia Dakskobler 2006. Le na enem nahajališču
je bila gozdna združba predalpski jelovo-bukov
gozd (Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček
et al. 1993 = Abieti-Fagetum prealpinum Robič
1965 mscr. = Anemono-Fagetum var. Abies alba
sensu Košir 2010). Macesni so rasli na položnih
do zelo strmih pobočjih (naklon od 5 °do 40 °),
na vseh legah, in sicer na izrazito osojnih (N, NE),
pa tudi na izrazito prisojnih (S, SW). Geološka
podlaga je največkrat dolomitiziran apnenec,
ponekod pobočni grušč. Tla so plitva, prhninasta
rendzina. Proučeni gozdni sestoji so varovalni, v
njih že dolgo ni sečenj (le v nekaterih smo opazili
stare razpadajoče panje). Ponekod (Fužinske
planine) v njih pasejo drobnico in govedo. Na
nekaj nahajališčih so gozd nekoč morda požgali,
da bi pridobili pašne površine za drobnico. Na
rast in razvoj omenjenih sestojev že najmanj 50
let v glavnem vplivajo le naravni dejavniki (veter,
snežni plazovi, podori, gozdni požari). Glivo
Laricifomes officinalis skupaj z lišajem Letharia
vulpina štejemo za dobro pokazateljico naravnih
subalpinskih macesnovih gozdov blizu zgornje
gozdne meje, na katere je človek zelo malo vplival.
V takih sestojih je navadno dovolj starih dreves,
na katerih se lahko razvijejo luknjičarji z velikimi
trosnjaki (Tortić, 1998: 140). V naših Alpah je
takih macesnovih gozdov še razmeroma precej
in imajo poleg drugih tudi izjemno biotopsko
vlogo. V subalpinskih macesnovih sestojih,
ki so prepuščeni naravnemu razvoju, se bo ta
gliva gotovo ohranila, razen če ne bi k njenemu
iztrebljanju prispevali neozaveščeni nabiralci.
Gozdarji, skrbniki naših gorskih gozdov, naj
postanejo tudi skrbniki redke in zavarovane
glive, pri tem pa naj jim bodo v pomoč pravila,
ki veljajo v Triglavskem narodnem parku, kjer
so opisana vsa nova nahajališča.

6

SUMMARY

Several localities of a rare fungus Laricifomes
officinalis, which is protected in Slovenia, were
found in the Julian Alps during our mapping
and phytosociological research of natural larch
stands in Slovenia (Dakskobler et al., 2010). In
Europe this species whose fruiting in this region
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is associated exclusively with larch trees (Larix
decidua) usually grows in the altimontane and
subalpine belt, in forests just below or at the
timberline. The fungus does not completely
destroy its host, but causes intensive brown rot
in the wood and can survive on the tree trunk for
several decades (Mukhin et al., 2005). Slovenian
Fungal Database Boletus informaticus provides
data for only three localities in Slovenia. There
are more known localities, but mycologists refuse
to publish them for the sake of its protection.
The fungus has been noted for its medicinal
properties, so some fungi gatherers want to keep
it for their own use or even for sale, regardless
of its status of an endangered and protected
species. Sporocarps (basidiomes) of Laricifomes
officinalis were found on larch trees growing in
the subalpine belt at the altitude of 1430 to 1790
m, above Mangartski potok (Loška Koritnica)
in the western part of the Julian Alps and in the
Mala Pišnica Valley, in the Vrata Valley and in
Bohinj (in the northwestern part of the Fužina
Pasturelands = Fužinske planine) in the eastern
part of the Julian Alps. One of the localities was
situated lower, below 1.000 m, on a washed
down larch trunk in the Zadnja Trenta Valley.
The fungus usually prospers in the armpits of
thicker branches or at the bottom of a curved tree
trunk, where it gets good protection from natural
factors (precipitation, wind, falling branches,
stones). Its host, larch tree, grows in the forest
stands classified into the syntaxon RhodothamnoLaricetum Willner et Zukrigl 1999 var. geogr.
Anemone trifolia Dakskobler 2006, with the
exception of one locality where the forest community was classified as a pre-Alpine fir-beech
forest (Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček
et al. 1993 = Abieti-Fagetum prealpinum Robič
1965 mscr. = Anemono-Fagetum var. Abies alba
sensu Košir 2010). The larch trees grow on gentle
to very steep slopes (slope of 5° to 40°), on all
expositions, on explicitly shady (N, NE) as well
as on explicitly sunny slopes (S, SW). As a rule,
geological bedrock is dolomitized limestone,
sporadically also talus scree. The soil is shallow,
moder rendzina. The studied forest stands are
protective and have not undergone cut (tree
felling) in a long time (although we noticed
146

old, decaying tree stumps in some). Some are
grazed by sheep and cattle (Fužina pasturelands
= Fužinske planine). On some of these localities
forest used to be burned, perhaps with the intention to obtain more pasture areas for sheep. For
at least 50 years the growth and development of
these stands have been affected mainly by natural
factors (wind, avalanches, rockslides, forest fires).
The fungus Laricifomes officinalis together with
the lichen Letharia vulpina are considered good
indicators of natural subalpine larch forests near
the timberline that have remained almost unaffected by man. These stands usually have enough
old growth trees on which polypores with large
basidiomes can develop (Tortić 1998: 140). There
are still relatively many such larch forests in our
Alps. In addition to other functions, they also
have an exceptional biotopic role. This fungus
is bound to be preserved in those subalpine
larch stands that are left to natural development,
unless gatherers, unaware of its significance,
facilitate its extinction. Foresters as guardians
of our mountain forests should become also
guardians of this rare and protected fungus. The
rules in force in the Triglav National Park, the
site of all described new localities, should be of
help in this regard.
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kjer uspeva vrsta Laricifomes officinalis
Table 1: Subalpine larch stands with Laricifomes officinalis

147

Dakskobler, I., Seliškar, A., Podgornik, G.: Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
v Julijskih Alpah (Slovenija)

Preglednica 1: Subalpinski macesnovi sestoji, kjer uspeva vrsta Laricifomes officinalis
Table 1: Subalpine larch forests with Laricifomes officinalis
Zaporedna številka popisa
(Successive number of relevé)

236877

236530

236586

237665

236887

Nadmorska višina v m
(Altitude in m)

1550

1760

1800

1740

8

1740

7

236780

6

1730

5

204895

4

1620

3

236532

2

1430

1

Lega (Aspect)

NE SWW SW

S

W

N

NE

N

Nagib v stopinjah (Slope in degrees )

15

35

5

40

10

35

Matična podlaga (Parent material)

DA DA DA DA DA DA DA

Gr

Delovna številka popisa
(Working number of relevé)

20

35

Tla (Soil)

R

R

R

R

R

R

R

R

Kamnitost v % (Stoniness in %)

2

10

20

10

5

20

10

20

Zgornja drevesna plast (Upper tree
layer)

E3b 60

40

50

60

10

40

60

50

Spodnja drevesna plast (Lower tree
layer)

E3a 30

20

5

10

20

20

5

20

Grmovna plast (Shrub layer)

E2

40

60

60

50

70

40

50

30

Zeliščna plast (Herb layer )

E1

70

80

70

90

70

80

80

80

Mahovna plast (Moss layer)

E0

Zastiranje v % (Cover in %):

10

10

10

5

10

138

60

60

80

128 100

70

80

Največja drevesna višina v m (Maximum height in m)

24

20

17

18

20

15

18

Velikost popisne ploskve (Relevé area) m2

400 900 400 400 200 400 400 400

Število vrst (Number of species )

56
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14. 10. 2010
Pl. pod Mišelj vrhom Jezerski preval

Krsteniški Stog - Voje

9649/3

9649/3

22. 9. 2010

1. 9. 2010
Sleme - Mala Pišnica

74

9548/3

29. 8. 2010

73

Mala Pišnica - Robičje

90

9548/3

21. 9. 2010

73

Vrata - Brinova glava

9549/3

66

20

9549/3

14. 9. 2010

18. 6. 2004

75

Loška Koritnica Mangart
Vrata - Požgana Mlinarica

Mala Pišnica - Sleme

Kvadrant (Quadrant)

87

9547/4

Nahajališče (Locality)

9548/1

Datum popisa (Date of taking relevé)

8. 8. 2010

5

Največji prsni premer v cm (Maximum diameter in cm)
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Značilne in razlikovalne vrste asociacij
Character and differential species of the associations
FS
Fagus sylvatica
E3b 3
1
FS
Fagus sylvatica
E3a 2
+
FS
Fagus sylvatica
E2b 1
1
FS
Fagus sylvatica
E2a 1
+
FS
Fagus sylvatica
E1
2
+
VP
Abies alba
E3a 1
.
VP
Abies alba
E2a 1
+
VP
Abies alba
E3b 1
.
VP
Abies alba
E2b +
.
VP
Abies alba
E1
+
.
VP
Larix decidua
E3b 1
3
VP
Larix decidua
E3a .
1
VP
Larix decidua
E2b .
1
VP
Larix decidua
E2a .
1
VP
Larix decidua
E1
.
.
EP
Rhododendron hirsutum
E2a 3
2
EP
Rhodothamnus chamaecistus
E1
.
2
AT
Primula auricula
E1
.
.
AT
Valeriana saxatilis
E1
.
.
Geografske razlikovalne vrste
Geographical differential species
ES
Laserpitium peucedanoides
E1
r
+
AF
Anemone trifolia
E1
1
1
VP
Homogyne sylvestris
E1
.
.
TR
Astrantia carniolica
E1
.
.
Razlikovalne vrste nižjih sintaksonomskih enot
Differential species of the lower
syntaxonomical units
EP
Calamagrostis varia
E1
2
1
EP
Erica carnea
E1
1
3
M
Alnus viridis
E2b .
.
ES
Selaginella selaginoides
E1
.
.
Aconitum lycoctonum subsp. ranunE1
.
.
MuA
culifolium
MuA Saxifraga rotundifolia
E1
.
.
TR
Saxifraga aizoides
E1
.
.
VP
Vaccinio-Piceetea
Vaccinium myrtillus
E1
3
3
Calamagrostis villosa
E1
+
+
Luzula sylvatica
E1
+
2
Clematis alpina
E2a +
1
Valeriana tripteris
E1
+
+
Vaccinium vitis-idaea
E1
1
+
Lycopodium annotinum
E1
1
+
Hieracium sylvaticum
E1
+
+
Polystichum lonchitis
E1
.
1
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Pr.

Fr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
1
1
+
.
4
+
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
+
+
+
.
+
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
+
+
+
3
+
+
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
2
2
1
.
2
1
+
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
1
.
+
1
4
2
+
+

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
2
.
1
.
1
+
.
+

2
25
2
25
2
25
2
25
2
25
1
13
2
25
1
13
1
13
1
13
8 100
7 88
5 63
7 88
2 25
8 100
6 75
3 38
2 25

+
1
+
.

+
+
.
.

+
1
+
.

+
.
.
.

1
.
.
.

+
.
1
+

8
5
3
1

100
63
38
13

2
3
1
.

1
1
.
.

+
2
.
+

.
.
+
+

1
.
+
+

.
.
+
+

6
5
4
4

75
63
50
50

.

.

1

1

+

+

4

50

.
.

.
.

.
.

1
+

+
+

1
+

3
3

38
38

2
1
+
1
+
2
+
+
+

3
1
1
1
1
1
+
1
1

3
2
1
+
1
.
+
+
+

3
3
2
+
1
1
+
+
1

3
2
1
+
1
2
+
+
1

1
.
1
1
1
+
.
.
+

8
7
8
8
8
7
7
7
7

100
88
100
100
100
88
88
88
88
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EP

AF

FS
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Aposeris foetida
Homogyne alpina
Lonicera caerulea
Rosa pendulina
Dryopteris dilatata
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Oxalis acetosella
Solidago virgaurea
Maianthemum bifolium
Gymnocarpium dryopteris
Huperzia selago
Phegopteris connectilis
Melampyrum sylvaticum
Gentiana asclepiadea
Calamagrostis arundinacea
Saxifraga cuneifolia
Luzula pilosa
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Znanstvena razprava
GDK: 416.1:182.5.111(045)=163.6

Ozonske poškodbe gozdne vegetacije v Sloveniji
Ozone damages on forest vegetation of Slovenia

Petra KAJDIŠ1, Matej RUPEL2, Primož SIMONČIČ3, Franc BATIČ4
Izvleček:
Kajdiš, P, Rupel, M., Simončič, P., Batič, F.: Ozonske poškodbe gozdne vegetacije. Gozdarski vestnik, 69/2011, št.
3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
Prispevek obravnava prve rezultate sledenja učinkov troposferskega ozona na gozdni vegetaciji v povezavi z
aktivnostmi intenzivnega monitoringa gozdov (IM) in na ploskvah za umerjanje v okviru programa ICP Forest
Konvencije CLTRAP v Sloveniji. Na desetih ploskvah IM potekajo meritve s pasivnimi vzorčevalniki koncentracije
troposferskega ozona, hkrati se na izbranem gozdnem robu v bližini merilnega mesta opravljajo opazovanja
značilnih ozonskih poškodb listja gozdnega drevja in grmovja. Prvi izsledki kažejo, da so izmerjene koncentracije
troposferskega ozona večje v zahodnem delu države (Fondek na Trnovski planoti, Ankaran) in na višjih nadmorskih
višinah (Lontovž pod Kumom, Borovec pri Kočevski Reki, Slavnik). Poškodbe vegetacije niso zmeraj večje zaradi
višjih koncentracij ozona zaradi vpliva podnebnih dejavnikov in vodnega režima rastlin. Kljub temu pa so bile
opažene tipične poškodbe listja zaradi prisotnosti ozona na večini opazovanih drevesnih in grmovnih vrstah.
Zaradi uporabe pasivnih vzorčevalnikov neposrednih vzročnih povezav med poškodbami listja in koncentracijami
nismo mogli potrditi ozona.
Ključne besede: troposferski ozon, poškodbe listov, gozdna vegetacija, intenzivni monitoring, Slovenija
Abstract:
Kajdiš P., Rupel M., Simončič P., Batič F.: Ozone Damages on Forest Vegetation in Slovenia. Gozdarski vestnik,
69/2011, vol. 3. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot 24. Translated by authors, proofreading
of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article deals with the first results of monitoring of tropospheric ozone damage, observed as foliage damage
on the selected forest tree and shrub species in Slovenia at the plots of ICP-Forest Level II. Foliage damage was
accompanied by ozone concentration measurement, carried out by passive samplers. The first results of the
monitoring showed that higher ozone concentrations were measured in the west and south-west part of the country,
especially at higher elevations. Foliage damage does not always correlate with the ozone concentration due to the
interference of climate factors and water regime of plants. However, typical visible damage was found in needles
and leaves of almost all observed tree and shrub species. Due to the method of monitoring we have not been able
to correlate measured ozone concentrations and visible injuries in plant leaves.
Key words: tropospheric ozone, foliage damage, forest vegetation, intensive forest monitoring, Slovenia

1

UVOD IN NAMEN RAZISKAVE

Ozon v stratosferi na višini 20 do 30 km tvori
ozonski plašč ali ščit, ki absorbira kratkovalovno
sončno sevanje, kar je v evoluciji organizmom
omogočilo poselitev kopnega. Ozon nastaja
tudi v troposferi, kjer je njegov nastanek lahko
naravnega ali antropogenega izvora. V zadnjih
letih se je koncentracija ozona v prizemni plasti
zraka podvojila. Ozon je sekundarno onesnažilo,
ki nastaja iz primarnih onesnažil pod vplivom
svetlobe. Zaradi kemijske zgradbe ima močne
oksidacijske lastnosti, zato ga imenujemo tudi
fotooksidant. Predhodniki ozona so ogljikovodiki,
ogljikov monoksid in dušikovi oksidi, ki jih v
ozračje sproščajo industrija, promet in predvsem
154

tovorna vozila, pa tudi naravna vegetacija (BATIČ
at al., 1999).
Na nastajanje ozona čez dan in leto vpliva
koncentracija predhodnikov ozona, intenzivnost
sončnega sevanja in temperatura zraka. Za spreminjanje koncentracije ozona med letom so značilne
P. K. univ. dipl. inž. gozd. Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana
2
M. R. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana
3
P. S. dr. univ. dipl. inž. les. Gozdarski inštitut Slovenije,
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4
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maksimalne poletne in minimalne zimske vrednosti, kar je še posebno izrazito v gosto naseljenih
območjih. Spreminjanje dnevnih koncentracij
ozona je zelo značilno in je odvisno od merilnega
mesta. V naseljenih območjih je maksimalna koncentracija ozona v zgodnjih popoldanskih urah in
minimalna pred sončnim vzhodom. V območja
s čistim zrakom ozon prenese veter z daljinskim
transportom iz naseljenih območij, tako da je
srednje dnevna koncentracija lahko celo večja kot
v naseljenih območjih (BATIČ at al., 1999).
Večja vlažnost zraka in tal povečujeta odprtost
listnih rež, ki so glavni vhod za vdor plinastega
ozona v listno tkivo, posledica česar so večje
poškodbe rastlin zaradi ozona. Glavni tip poškodb
pri veliko vrstah lesnatih in zelnatih rastlin je lokalizirana pigmentacija skupin celic, ki tvori jasno
določene pikaste poškodbe. V celicah, ki odmrejo
zaradi ozona, se odlagajo tanini, razlike v barvi
peg pa so posledica različnih koncentracij taninov. Ozon povzroča tudi tvorbo antociana, kar se
odraža v lokalni ali splošni pordečitvi listnega tkiva
(TRESHOW, 1985, BELL/TRESHOW, 2002).
Pri lesnatih rastlinah je uničenje celic in tkiv
zaradi ozona v bistvu enako kot pri zelnatih
rastlinah, pa tudi simptomi so podobni in jih
sestavljajo majhne klorotične pege, ki se razvijejo
na zgornji listni površini listov občutljivih rastlin,
ko se poškodujejo kloroplasti palisadnega tkiva.
Navadno celice povrhnjice nad poškodovanim
delom ostanejo nepoškodovane, ker je privzem
ozona skozi kutikulo minimalen (ASHMORE,
2002). Pege so najprej ločene, neopazne, majhne,
bledo zelene barve, ko je poškodovanih še več celic,
pa postanejo večje in se med sabo zlijejo v belkaste
kloroze. Te pozneje lahko preidejo v rjavkaste
nekroze. Sprva je barva peg lahko temno zelena
kot posledica nabrekanja celic zaradi poškodb
membran, lahko so rožnate ali rdeče-vijolične
zaradi antocianov, kar lahko preide v splošno
pordečitev listov (reddening). Splošna pordečitev listov je lahko tudi posledica UV-sevanja ali
drugih stresov (INNES at al., 2001, REMIC at
al., 2002, LONG, S. P. & NAIDU, 2002). Lahko
nastane tudi pobeljenje zgornje listne površine,
vendar je manj pogosto kot pri zelnatih rastlinah.
Kadar so poškodbe velike, lahko prodrejo skozi
list, tako da so vidne na obeh straneh. Najprej so
GozdV 69 (2011) 3

prizadeti otočki celic med najmanjšimi listnimi
žilami, lahko pa je vključeno tudi žilno tkivo.
Razmejene poškodbe so oglatih oblik. Večje žile
in obdajajoče tkivo so bolj odporni in velikokrat
ostanejo zeleni še potem, ko je prizadetega pol
lista ali več. Postopno obarvanje peg daje zaradi
ozona prizadetim listom lesnatih rastlin bronziran
videz, posebno zgornje listne površine (INNES
at al., 2001, TRESHOW 1985).
Med drevesi so za ozon najbolj občutljivi
nekateri iglavci z mezofilno zgradbo iglic, najbolj
občutljivi listavci pa so le nekoliko bolj odporni.
Razporeditev vrst v občutljivostne razrede pa je
zahtevna, saj je znotraj osebkov populacije velika
genska raznolikost v občutljivosti za ozon, poleg
tega pa so prisotni še okoljski vplivi (TRESHOW,
1985, ASHMORE, 2002). Poškodbe zaradi ozona
vplivajo na zmanjšano fotosintetsko aktivnost
zaradi poškodovanosti asimilacijskega parenhima in posledično tudi prezgodnje staranje
listov. Poškodbe povzročajo manjšo primarno
produkcijo, posledično vodijo v hiranje in zaradi
drugih stresnih dejavnikov lahko propade gozdno
drevje. To je bilo najprej dokazano v Kaliforniji
(TRESHOW, 1996), kjer so na območju gorovja
San Bernandino na velikem območju začeli
propadati sestoji bora (Pinus ponderosa Lawson)
zaradi emisij prekurzorjev ozona na območju
Los Angelesa. Trenutno še ne moremo preveriti,
kakšen je bil in je delež ozona pri poškodovanosti
gozdov v Sloveniji, saj zato nimamo dovolj podatkov, razen opazovanj poškodb in nekaterih analiz
antioksidantov kot obrambnega sistema rastlin
(BATIČ at al., 1995, ROZMAN, 2002).
Pred nastankom vidnih poškodb povzroča
ozon serijo biokemičnih in fizioloških sprememb,
kot so poškodbe membran, oksidacija lipidov
v kutikuli, povečanje vsebnosti antioksidantov,
spremembe v sestavi fotosinteznih barvil, zmanjšanje fotosinteze in prezgodnje staranje (LONG,
S. P. & NAIDU, 2002, HABERER in sod., 2007).
Na fiziološki ravni se spremeni translokacija
asimilatov, kjer se zaradi povečane porabe za
odpravo poškodb v listih zmanjša alokacija v
korenine, kar vodi do sprememb v mikorizaciji
in posledično do motenj v mineralni prehrani in
preskrbi z vodo (ASHMORE, 2002, GREBENC/
KRAIGHER, 2007).
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Slika 1: Fotografija pasivnih vzorčevalnikov (t. i. dozimetri), ki se uporabljajo v okviru intenzivnega monitoringa
na GIS (foto: M. Rupel, 2008 ).
Fig.1: Photo of passive samplers (dosimeters), used in the framework of Intensive Monitoring of forest ecosystems
(photo: M. Rupel 2008)

Na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnega ekosistema (IM) in na ploskvah za umerjanje v okviru programa ICP Forest raven II
CLTRAP (Konvencija o onesnaževanju zraka na
velike razdalje prek mej) v Sloveniji, ki jih upravlja
Gozdarski inštitut Slovenije, smo v vegetacijski
sezoni 2008 opazovali poškodbe na listih rastlin
gozdne vegetacije. Naš namen je bil evidentirati
pojavljanje poškodb, ki so nastale zaradi troposferskega ozona na gozdni vegetaciji, določiti vpliv
različnih podnebnih in mikroklimatskih razmer
ter virov onesnaževanja zraka na vrsto in stopnjo
poškodovanosti izbranih lesnatih rastlin.

2

OBMOČJE RAZISKAVE IN
METODE
2.1 Območje raziskave
Ozonske poškodbe na rastlinah smo spremljali
na nekaterih ploskvah prej omenjenega programa, in sicer na lokacijah Fondek – Trnovski
gozd, Gropajski bori – Sežana, Kolomban nad
Ankaranom, Podgorski kras pod Slavnikom pri
Černotičah, Lontovž – Kum, Zasavje, Borovec
pri Kočevski Reki, Murska Šuma in Ljubljana
(vrt GIS in BF).
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Podatki o koncentracijah ozona so bili za leto
2008 pridobljeni s ploskev, kjer so raziskovalci
Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) ob pomoči
sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS)
merili koncentracije ozona in ocenjevali poškodovanost vegetacije v skladu z metodologijo ICP
Forest (Anonymus, 2004). V letu 2008 so meritve
potekale na desetih ploskvah intenzivnega monitoringa (IM) na prostem na ploskvah v neposredni
bližini ploskev v sestojih, na umeritvenih postajah,
kjer poteka umerjanje pasivnih vzorčevalnikov
za spremljanje ozona s podatki avtomatskih
merilnih postaja ARSO (Ljubljana – Bežigrad /
ARSO in na postaji EMEP Iskrba pri Kočevski
Reki) ter na izbranih dodatnih merilnih mestih
na vrtu Gozdarskega Inštituta Slovenije (Ljubljana
- Rožna dolina), na plos kvi Podgorski kras pod
Slavnikom ter dodatni ploskvi Kolomban nad
Ankaranom.
Zamenjava pasivnih vzorčevalnikov je v času
vegetacijske sezone potekala vsakih 14 dni (13
period). Vzorčevalniki (t. i. dozimetri) so bili
preneseni v laboratorij za gozdno ekologijo (LGE)
na GIS, kjer so bili analizirani po standardnem
postopku SOP LGE MET 022. S pomočjo umerGozdV 69 (2011) 3
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Preglednica 1: Ploskve intenzivnega monitoringa gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer so meritve ozona
potekale na ploskvah »na prostem« v neposredni bližini osnovnih ploskev v sestojih.
Table 1: Plots of intensive monitoring of forest ecosystems established by Slovenian Forestry Institute where ozone
measurements were carried out on clearings in the very surroundings of the main plots in forest stands.

Zap. št.
ploskve

Ime ploskve

1

Krucmanove
konte

2

Fondek

3

Gropajski
bori

4

Brdo

5

Borovec

6

Kladje*

8

Lontovž

9

Gorica

10
11
12

Drevesna
vrsta

N.
viš.

Ha

m

Smreka

0,25/1**

1397

21.10.2004

120

360

Bukev

0,25/1**

827

23.3.2005

90–100

432

č. bor

0,25/1**

420

15.3.2005

105–110

908

r. bor

0,25/1**

471

18.11.2004

120

368

bukev

0,25/1**

705

22.4.2005

70–80

456

smreka

0,25/1**

1304

10.12.2004

80–100

476

bukev

0,25/1**

958

15.12.2004

70–80

828

jelka/
bukev

0,25/1**

955

7.4.2005

250 je,80–
100 bu

624

hrast

0,25/1**

160

28.10.2004

140

372

hrast

0,25/1**

170

18.3.2005

100

668

bukev/
smreka

0,25/1**

1289

maj 2009

60–80

428

Lokacija

Pokljuka
Trnovska
planota
okolica
Sežane
posest
Brdo pri
Kranju
Pri Kočevski Reki
Pohorje
Pod
Kumom,
Zasavje

Krakovski
gozd
Murska
šuma

pri Loškem
potoku
pri Kostanjevici
okolica
Lendave

Tratice*

Pohorje

Starost
prevladujoče drevesne
vrste
let

Velikost
os.
Ploskve

Postavitev
pl.

Število
dreves
ha

* Ploskev Tratice od l. 2009 nadomešča opuščeno ploskve št. 6 Kladje; **: osrednja-notranja ploskev 0,25 ha, zunanja,
ograjena (št. pl. 2, 3, 4, 5, 8, 11) ploskev – 1 ha.

janja z vrednostmi koncentracij ozona, dobljenimi z avtomatskimi postajami in vzporednimi
meritvami pasivnih vzorčevalnikov in uporabo
ustreznih pretvorbenih funkcij (KOUTRAKIS at
al. 1993), smo analizirane koncentracije nitratov
(NO3) preračunali v ustrezne koncentracije ozona
O3 v µg/m3. Izračunane koncentracije ozona so
kumulativne, povprečje pa se izračuna iz časa
izpostave na ploskvi.

m in gozdnim robom, ki je izpostavljen svetlobi
in je daljši od 10 m. Na takem gozdnem robu smo
zabeležili vse drevesne vrste in ocenili njihovo
poškodovanost, in sicer zaradi troposferskega
ozona po metodologiji, ki jo priporoča program
ICP-Forest (Anonymous, 2004). Ocene poškodb
so bile opravljene v obdobju od konca julija do
začetka septembra. Skala ocenjevanja ozonskih
poškodb je bila naslednja:

2.2 Metode opazovanja ozonskih
poškodb na vegetaciji

0
1
2
3

V bližnji okolici vsake ploskve, na katerih je
potekalo pasivno merjenje koncentracij ozona,
smo izbrali površino s polmerom približno 500
GozdV 69 (2011) 3

ni znakov ozonski poškodb
1–5 % listov kaže znake ozonskih poškodb
6–50 % listov kaže znake ozonskih poškodb
več kot 50 % listov kaže znake ozonskih
poškodb
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V obdobju našega opazovanja smo ozonske
poškodbe evidentirali na listih navadne leske
(Corylus avellana L.), navadne bukve (Fagus
sylvatica L.), malega jesena (Fraxinus ornus L.),
gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.), lipovca
(Tilia cordata Mill.), divje češnje (Prunus avium
L.), šipka (Rosa L.), rumenega drena (Cornus
mas L.), rdečega drena (Cornus sanguinea L.),
črnega gabra (Ostrya carpinifolia Scop.), črnega
bezga (Sambucus nigra L.) in mokovca (Sorbus
aria L.).

3

REZULTATI Z RAZPRAVO

V letu 2008 je bila v Sloveniji na večini merilnih
mest Agencije Republike Slovenije za okolje
(ARSO) v obdobju april–september prekoračena
mejna vrednost faktorja AOT40 za zaščito vegetacije in gozdov (ARSO, 2009). Kritična meja za
zmanjšano rast gozda znaša 5000 ppb.h ( 9800
µgm-3) več kot 40 ppb (78,4 µgm-3 ) akumuliranega ozona med svetlimi urami dneva (obdobje
največjega dotoka ozona v rastlino) v obdobju treh
mesecev, ko so rastline najbolj občutljive za ozon
(vegetacijsko obdobje), kritična meja za vidne
poškodbe pa je 700 ppb.h (1372 µgm-3) več kot
40 ppb nakopičenega ozona med svetlimi urami
dneva v obdobju treh zaporednih dni.
Po podatkih ARSO so se največje urne koncentracije ozona pojavljale v poletnih mesecih od julija
do avgusta, za dnevne spremembe koncentracije

O3 pa so značilni viški okoli 15. ure. Julija 2008
je bila zaradi spremenljivega vremena onesnaženost z ozonom nekoliko manjša, avgusta zaradi
močnih neviht prav tako, septembra pa so zaradi
nižjih temperatur koncentracije ozona manjše kot
avgusta. Največje koncentracije ozona so bile v
letu 2008 izmerjene na Borovcu in v Ankaranu.
Najvišje temperature so bile izmerjene na ploskvah
Gropajski bori in Murska Šuma. Največ padavin je
padlo na ploskvi Lontovž, najmanj pa na ploskvah
Murska Šuma in Borovec. Največje sončno sevanje
je bilo izmerjeno na ploskvah Murska Šuma in
Borovec (vir ARSO in GIS/IM).
Iz Preglednice 2 je razvidno, da akumulirana
vrednost ozona, izmerjena s pasivnimi vzorčevalniki, v približno dvotedenskih obdobjih na nobeni
izmed ploskev ni presegla kritične vrednosti za
nastanek listnih poškodb, 700 ppb.h, je pa presegala vrednost AOT 40 (78,4 µgm-3) nekajkrat
v avgustu in septembru, predvsem na merilnih
mestih na Primorskem (Ankaran, Slavnik) in
Kočevskem (Borovec).
Vidne ozonske poškodbe listov različnih vrst
gozdnega drevja in grmovja so se avgusta pojavile
na naslednjih ploskvah in v naslednjem obsegu:
Fondek – Trnovski gozd: 2. stopnja (navadna
bukev, mali jesen, veliki jesen, navadna leska,
dobrovita, mokovec, beli javor, črni bezeg, rdeči
dren);
Nadaljevanje na strani 171

Slika 2: Ozonske
poškodbe gorskega
javorja – rahla
bronziranost zgornje
površine lista Trnovo
(foto: F. Batič 2008).
Fig. 2: Ozone damage
on Sycamore leavesbronzing of upper leaf
surface, Trnovo (photo:
F. Batič 2008)
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Preglednica 2: Podatki o koncentracijah ozona na ploskvah intenzivnega monitoringa, ki so rezultat meritev na
terenu (vir: GIS)
Table 2: Data on ozone concentrations on the intensive monitoring plates that result from the field measurements
(source: GIS)

Začetni datum Končni datum

Začetna
ura

Končna
ura

Ploskev

Oznaka
ploskve

Čas
[min]

O3 (µg/
m3)

30. 7. 2008

13. 8. 2008

12.30

12.30

FONDEK

2

20160

73,69

30. 7. 2008

13. 8. 2008

12.30

8.50

G. BORI

3

19940

71,43

30. 7. 2008

13. 8. 2008

8.00

8.05

BRDO

4

20165

57,78

30. 7. 2008

13. 8. 2008

7.25

7.50

BOROVEC

5

20185

98,00

30. 7. 2008

13. 8. 2008

10.20

10.35

LONTOVŽ

8

20175

84,35

30. 7. 2008

13. 8. 2008

13.20

7.35

M. ŠUMA

11

19815

36,43

30. 7. 2008

13. 8. 2008

15.40

15.40

GIS VRT

12

20160

37,59

30. 7. 2008

13. 8. 2008

9.45

11.45

ISKRBA

IS

20280

60,81

30. 7. 2008

13. 8. 2008

15.20

15.10

ARSO

LJ

20150

59,31

30. 7. 2008

13. 8. 2008

17.00

16.30

Ankaran

AN

20130

120,30

30. 7. 2008

13. 8. 2008

8.35

7.30

Slavnik

SL

20095

90,26

13. 8. 2008

27. 8. 2008

12.30

12.30

FONDEK

2

20160

63,13

13. 8. 2008

27. 8. 2008

8.50

8.35

G. BORI

3

20145

63,14

13. 8. 2008

27. 8. 2008

8.05

8.30

BRDO

4

20185

48,00

13. 8. 2008

27. 8. 2008

7.50

7.25

BOROVEC

5

20135

86,69

13. 8. 2008

27. 8. 2008

10.35

12.40

LONTOVŽ

8

20285

72,03

13. 8. 2008

27. 8. 2008

7.35

8.50

M. ŠUMA

11

20235

34,67

13. 8. 2008

27. 8. 2008

15.40

16.30

GIS, VRT

12

20210

32,39

13. 8. 2008

27. 8. 2008

11.45

10.00

ISKRBA

IS

20055

54,12

13. 8. 2008

27. 8. 2008

15.10

16.10

ARSO

LJ

20220

52,51

13. 8. 2008

27. 8. 2008

16.30

16.30

Ankaran

AN

20160

93,47

13. 8. 2008

27. 8. 2008

7.30

12.55

Slavnik

SL

20485

88,84

27. 8. 2008

10. 9. 2008

12.30

12.30

FONDEK

2

20160

68,04

27. 8. 2008

10. 9. 2008

8.35

9.35

G. BORI

3

20220

67,01

27. 8. 2008

10. 9. 2008

8.30

16.45

BRDO

4

20655

56,00

27. 8. 2008

10. 9. 2008

7.25

8.05

BOROVEC

5

20200

139,87

27. 8. 2008

10. 9. 2008

12.40

11.30

LONTOVŽ

8

20090

81,12

27. 8. 2008

10. 9. 2008

8.50

12.10

M. ŠUMA

11

20360

39,09

27. 8. 2008

10. 9. 2008

16.30

9.40

GIS, VRT

12

19750

30,66

27. 8. 2008

10. 9. 2008

10.00

11.00

ISKRBA

IS

20220

77,01

27. 8. 2008

10. 9. 2008

16.10

10.05

ARSO

LJ

19795

42,96

27. 8. 2008

24. 9. 2008

16.30

16.30

Ankaran

AN

40320

27. 8. 2008

10. 9. 2008

12.55

7.30

Slavnik

SL

19835

89,40

Legenda: 1 ppb = 1,96 µg/m3
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Slika 3: Ozonske poškodbe
navadne leske – jasna medžilna
obarvanost z nalaganjem
antocianov, Trnovo (foto: F.
Batič 2008).
Fig. 3: Ozone damage on Hazelinterveinal reddening due to
accumulations of anthocyans,
Trnovo (photo: F. Batič 2008)

Slika 4: Difuzne, enakomerno
razporejene ozonske poškodbe
navadne bukve pred
odpadanjem listja, Trnovski
gozd (foto: F. Batič 2008).
Fig. 4: Evenly spread diffused
ozone damage to Common
beech leaf before leaf fall,
Trnovski gozd (photo:F. Batič
2008).

Slika 6: Ozonske poškodbe
malega jesena nad Ankaranom
– temnejše, vijoličasto
nadahnjene pege na zgornji
površini lista (foto: F. Batič
2008).
Fig. 6: Ozone induced foliage
damage to Manna ash- darker,
violet interveinal stipple on
adaxial leaf surface (photo: F.
Batič 2008).
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Slika 5: Ozonske poškodbe velikega jesena na ploskvi
Fondek – temne pege na zgornji listni površini (foto:
F. Batič 2008).
Fig. 5. Ozone induced foliage damage to Common ash
at the Fondek plot - dark stipple on adaxial leaf surface
(photo: F. Batič 2008).

Slika 7: Ozonske poškodbe črnega bezga – vijoličasta
pegavost medžilnih delov zgornje listne površine,
Trnovski gozd (foto: F. Batič 2008).
Fig.7: Ozone induced foliage damage to Common elderviolet interveinal stipple of upper leaf surface (photo:
F. Batič 2008).

Lontovž – Kum, Zasavje: 1. stopnja (gorski
javor, navadna leska, črni bezeg);
Podgorski kras pod Slavnikom pri Črnotičah:
nekaj primerkov malega jesena;
Kolomban nad Ankaranom: nekaj primerkov
malega jesena, češnje in tulipanovca;
Ljubljana: nekaj primerkov tulipanovca.

vajo tudi podnebni dejavniki, kot sta temperatura
in zračna vlaga, od katerih je odvisen nastanek
ozonskih poškodb. Pri visokih temperaturah in
majhni zračni vlagi so listne reže zaprte, zato je
dostop ozona v liste onemogočen, kar se odraža
kot odsotnost ozonskih poškodb. To je še posebno
izrazito v obdobju suše.
Poskusi z bioindikatorskimi rastlinami v
lončnem poskusu dajejo boljše rezultate, saj
rastline vseskozi zalivamo in tako v veliki meri
izključimo vpliv pomanjkanja vode na nastanek
poškodb (ICP-Vegetation Protokol, 2005). Kljub
zalivanju pa v zelo vročih dneh mezofiti zaprejo
reže zaradi majhne zračne vlažnosti, kar je bilo
potrjeno v poskusu sledenja poškodb zaradi troposferskega ozona z odpornimi in občutljivimi
kloni plazeče detelje (Trifoium repens'RegalNC-R,NC-S') (VEBERIČ, 2006). V poskusu z

Na ploskvah Borovec pri Kočevski Reki,
Murska Šuma in Sežana – Gropajski bori ni bilo
vidnih ozonskih poškodb vegetacije.
Poškodbe so se pojavljale predvsem v obliki
točkastih vijoličastih peg kot posledica odlaganja
antocianov v celicah in končne bronziranosti,
rjavkastih nekroz celotne listne površine z zelenim
tkivom ob žilah.
Naravna vegetacija ni vedno dober pokazatelj
velikih koncentracij ozona v zraku, saj nanjo vpliGozdV 69 (2011) 3
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indikatorsko rastlino navadnega nizkega fižola
(Phaseolus vulgaris L.), ki smo ga opravili v istem
obdobju, kot smo opazovali ozonske poškodbe
na gozdnih rastlinah, smo na laboratorijskem
polju Biotehniške fakultete, ki je približno 1 km
oddaljeno od Gozdarskega inštituta, opazovali
ozonske poškodbe rastlin za ozon odpornega
in občutljivega genotipa. Rastline občutljivega
genotipa so kazale značilne ozonske poškodbe in
so bile bolj poškodovane, masa njihovih strokov
in semen pa je bila manjša kot pri odpornem
genotipu iste sorte fižola. Poškodbe listov so
se pojavljale v obliki bronziranja zgornje listne
površine (KAJDIŽ, 2009) kljub relativno majhnim
izmerjenim koncentracijam ozona na Gozdarskem
inštitutu, ki so znašale nekaj več kot 30 µg/m3, kar
je manj kot kritična meja AOT40.
Za opazovano obdobje (eno poletje) so značilne
manjše poškodbe gozdne vegetacije na območjih
z visokimi temperaturami in majhno zračno vlažnostjo, kjer so listne reže zaprte in je vstop ozona
onemogočen. Zato kljub velikim koncentracijam
ozona rastline ostanejo nepoškodovane, kot je
bil primer na ploskvah v Ankaranu, Slavniku in
Borovcu. Večje poškodbe so opazne tam, kjer
so temperature zmernejše, vlaga večja, ozonske
koncentracije pa večje zaradi njihovega dotoka z
zračnimi masami iz severne Italije, kot je primer
na ploskvi Fondek ali pa na ploskvi Lontovž,
kjer je v bližini večji lokalni vir predhodnikov
ozona (termoelektrarna Trbovlje). Pri tem se
moramo zavedati, da morda nismo zasledili vseh
poškodb, saj smo ozonske poškodbe opazovali
na gozdnem robu, v glavnem na spodnjih vejah
mlajših dreves in na grmovnih vrstah. Opazovanja ozonskih poškodb na naravni vegetaciji
in v poskusih zaplinjevanja z ozonom v tujini
– predvsem rezultati teh raziskav iz Severne
Amerike in Evrope – kažejo, da ne smemo enačiti učinkov ozona na mladih rastlinah s tistimi
na odraslih, različen je tudi odziv istih vrst na
obodu krošnje in v zastoru (ASHMORE, 2002,
MATYSSEK in sod., 2007, KARNOSKY in sod.,
2007, HABERER in sod., 2007, HERBINGER in
sod., 2007). V tem pogledu so naši rezultati evidentiranja ozonskih poškodb na gozdni vegetaciji
v Sloveniji le preliminarni, a so dovolj značilni,
da poleg izmerjenih velikih koncentracij ozona
174

na številnih mestih kažejo na vedno večji pomen
tega zračnega onesnažila. Sledenje učinkov troposferskega ozona na kmetijskih rastlinah, kjer
je njegov vpliv na zmanjšanje pridelka bolj pereč
kot drugih zračnih onesnažil, ima večjo tradicijo,
saj v okviru programa ICP-Vegetation-The international Cooperative Programme on Effects of
Air Pollution on Natural Vegetation and Crops),
ki –podobno kot program ICP-Forest – poteka v
okviru WGE CLRTAP (Working Goup on Effects
of the Convention on Long.range Transboudary
Air Pollution) sledimo učinke troposferskega
ozona z različnimi bioindikatorskimi rastlinami
že od leta 1996 (BATIČ in sod., 2006, HAYES in
sod. 2007, KOPUŠAR in sod., 2010) in opažamo
stalno značilne ozonske poškodbe na izbranih
indikatorskih rastlinah (navadni tobak, plazeča
detelja, navadni glavinec, nizek fižol). Vendar je
stopnja njihove poškodovanosti navadno manjša,
kot bi pričakovali glede na velike, izmerjene vrednosti ozona v zraku.
Pri sledenju pojavljanja ozonskih poškodb na
lesnatih rastlinah smo opazili, da poleti nastale
ozonske poškodbe lahko opazujemo vse do
odpadanja listja v jeseni. Listi, ki so bili poškodovani zaradi ozona, imajo ob jesenskem propadu
klorofila in obarvanju s karotenoidi in antociani
še vedno, morda še bolj značilen videz listov z
ozonskim poškodbam (glej Sl. 8 in 9). Na zgornji
strani lista lahko opazujemo v generacijah listov,
ki so nastali v času ozonskih epizod, značilne
točkaste poškodbe med žilami zaradi poškodovanosti asimilacijskega parenhima. Temnejša
obarvanost tkiva je zaradi obrambnih mehanizmov
lista nastala zaradi tvorbe taninov ali antocianov;
včasih je na tem mestu tudi zapoznelo propadanje
klorofila. V jeseni največ takšnih poškodb lahko
opazimo v notranjosti krošenj dreves in grmov,
kjer je mezofilna zgradba listov bolj občutljiva za
ozon. Opažanje se ujema s poskusi zaplinjevanja
z ozonom in pri opazovanjih ozonskih poškodb
tujih avtorjev (ASHMORE, 2002, HERBINGER
in sod., 2007). Nekaj primerov takega jesenskega
videza ozonskih poškodb je razvidno iz fotografij
8 in 9.
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Slika 8: Jesenski videz ozonskih poškodb na navadnem ruju (levo) in navadnem belem gabru (desno), Ljubljana,
ruj – Črnuče, navadni beli gaber – Tacen, ( foto F. Batič 2008)
Fig.8: Autumn appearance of ozone damage- on leaves of Venetian sumach (left) and Common hornbeam (right),
Ljubljana (photo:F. Batič 2008).

Slika 9: Jesenski videz ozonskih poškodb: levo dišeči les (Calycanthus floridus L.), Črnuče, desno: navadna dobrovita,
rumeni dren in parocija (Parrotia persica (DC.) C. A. Mey), okolica Biotehniške fakultete.
Fig. 9: Autumn appearance of ozone damage – on leaves of Carolina allspice (Calycanthus floridus L.)-Črnuče (left) and
on the leaves of Wayfaring tree, Cornelian cherry and Persian ironwood (Parrotia persica (DC.)C.A.Mey). Surrounding
of Biotechnical faculty, Ljubljana, (photo:F. Batič 2008)
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ZAKLJUČKI

Iz predstavljene začetne raziskave in nekaterih
prejšnjih raziskav je razvidno, da se v Sloveniji
ozonske poškodbe na gozdni vegetaciji pojavljajo
dokaj pogosto, le da niso še primerno kakovostno,
še manj pa količinsko ovrednotene. Nastanek
ozonskih poškodb je odvisen od koncentracij
ozona in trajanja ozonskih epizod, poleg tega pa še
od vrste rastlin in okoljskih dejavnikov. Poškodbe
naravne vegetacije so manjše na območjih z višjo
zračno temperaturo in manjšo zračno vlažnostjo, kljub morebitnim visokim koncentracijam
ozona. Zaradi vedno večjega trenda pojavljanja
troposferskega ozona, ki ga ustvarjajo predvsem
GozdV 69 (2011) 3

zračna onesnažila iz prometa, termoenergetskih
objektov in industrije, je treba učinke na vegetaciji
spremljati kot kazalnike o stanju okolja. Usklajeni
programi biomonitoringa ozona, ki so nastali ali
so v nastajanju v okviru WGE CLRTAP, so zato
še posebno primerni, ker temeljijo na številnih
poskusih zaplinjevanja z ozonom in raziskavah
vegetacije na območjih z zelo različnimi koncentracijami troposferskega ozona.

5

POVZETEK

Na izbranih ploskvah Gozdarskega inštituta
Slovenije, na katerih potekajo aktivnosti intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov (IM)
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in na ploskvah za umerjanje v okviru programa
ICP Forest Konvencije CLTRAP v Sloveniji, smo
v letu 2008 opazovali poškodbe listja gozdne
vegetacije, nastale zaradi povečanih koncentracij ozona . Meteorološke podatke in podatke o
ozonski koncentracijah smo dobili od Agencije
Republike Slovenije za okolje, podatke o ploskvah
IM in podatke o koncentracijah ozona na ploskvah
pa na GIS. Več poškodb je bilo opaziti na tistih
ploskvah, kjer so temperature zmernejše, zračna
vlaga večja, ozonske koncentracije pa visoke zaradi
daljinskega vnosa ali bližine virov onesnažil.

6

SUMMARY

Foliage damage induced by tropospheric ozone was
assessed at the research plots of Slovenian Forestry
Institute, within the program ICP-Forest Level
II, Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in
summer 2008. Data on meteorological parameters and tropospheric ozone concentrations were
obtained partly from Slovenian Environmental
Agency and from the measurements carried out
within the activity of intensive forest ecosystem
monitoring at the Slovenian Forestry Institute.
More ozone induced damage was detected at
forest sites with more mesic climate, those where
transboudary transport of tropospheric ozone
is higher and those that are closer to local air
pollution sources.
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Paradigma sonaravnosti je pot do trajnostnih gozdov

Paradigm of the Close-to-Nature Represents a Way to Sustainable Forests
Mitja CIMPERŠEK*
Izvleček:
Cimperšek M.: Paradigma sonaravnosti je pot do trajnostnih gozdov. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 3. V slovenščini
in z izvlečkom v angleščini, cit. lit.15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Evropsko gozdarstvo je rešitev iz vedno večjih in pogostejših stresnih motenj gozdov našlo v naravnih oziroma v
sonaravnih gozdovih. Sestavek obravnava teoretične osnove sonaravnosti, njen zgodovinski razvoj, odločilno vlogo
gozdarske fitocenologije pri opredeljevanju hemerobije in najpomembnejše ukrepe za trajnostno gospodarjenje
z gozdovi.
Ključne besede: sonaravnost, hemerobija, trajnost
Abstract:
Cimperšek M.: Paradigm of the Close-to-Nature Represents a Way to Sustainable Forests. Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 15. Translated by
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
European forestry found the way out of the increasing and frequent stress based disturbances of the forests in
the natural or close-to-nature forests. The article deals with theoretical bases of the close-to-nature forestry, its
historical development, the decisive role of the forestry phytocoenology in determining of hemeroby, and the most
important measures for sustainable forest management.
Key words: close-to-nature, hemeroby, sustainability.

Slovenski gozdarji se radi pohvalimo z veliko gozdnatostjo in ohranjenimi gozdovi, a ne za eno ne
za drugo nismo zaslužni. Brez vsakega premisleka
uvrščamo vse gozdove med sonaravne, čeravno
90 % naših gozdov pokrivajo združbe listavcev, a
imamo v lesni zalogi 47 % iglavcev. Tudi znaten
delež sanitarnih sečenj in številne sanacije žarišč
ne dokazujejo pretirano velike ohranjenosti naših
gozdov. Pač pa imamo na Kočevskem in Notranjskem prebiralne gozdove, kjer že več kot sto let
neopazno domuje ideja sonaravnosti.
Leta 2008 je Zavod za gozdove Slovenije izdal
lično brošuro Gospodarjenje z gozdovi po vzoru
narave s podnaslovom Sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, lani pa je izšla tudi
publikacija Ž. Koširja Lastnosti gozdnih združb
kot osnova za gospodarjenje po meri narave.
V obeh je izpostavljena dilema, ali je za novo
doktrino ravnanja z gozdovi ustreznejši izraz
„gospodarjenje po meri ali vzoru narave” od
privzetega pojma „sonaravnost” (nem. naturnah,
naturtreu, naturgemäss, angl. close-to-nature).
Izraz „sonaravnost” je vzniknil leta 1989 sočasno
z ustanovitvijo Mednarodne zveze Pro-Silvae.
Zveza povezuje gozdarje, lastnike gozdov in
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prijatelje narave, ki si prizadevajo za optimalno
kohabitacijo ekonomije in ekologije. Semantika
pojma „sonaravnost” ni enoznačno opredeljena
in ker ni definirana, se neredko uporablja bolj kot
fraza. Naravno je vse tisto, kar ni delo človeških
rok, sonaravno pa vsebuje tudi nekaj nenaravnega
dela človeka - gozdarja. Gesla „sonaravnost” ne
najdemo v slovarju Slovenskega knjižnega jezika,
neznana je tudi njegova etimologija. Kot mrtva
črka na papirju se pojavlja v Zakonu o gozdovih
(1993) in v Pravilniku o varstvu gozdov (2000),
zgolj deklarativno pa tudi v Programu razvoja
gozdov (1996) idr.
Strategija sonaravnosti združuje optimalno
varovanje in gospodarjenje z gozdnimi ekosistemi ter trajno in donosno zadovoljevanje
različnih socialnoekonomskih potreb. Spekter
gozdnogojitvenih ukrepov je širok in sega od
biocentričnega opuščanja vsakršnih posegov v
gozdove do najbolj grobih antropocentričnih
ukrepov. Iz navedenih skrajnosti lahko izpostavimo dva koncepta:
* mag. M. C., univ. dipl. gozd., Zalog pri Moravčah 8,
1251 Moravče
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Slika 1: V nepregledni množici različnih gozdnih združb
ohranjajo naravni gozdovi prepotreben red. Njihova
veličastna in skrivnostna naravna scena je lahko tudi
preblisk za snovanje novih idej.

Slika 2: Rezervate izločamo prednostno v državnih in
zlasti v starih gozdovih (ancient woodlands), v zavarovanih
parkih ter območjih Nature 2000, kjer je tudi po evropskih
določilih uzakonjeno sonaravno gospodarjenje. Snovanje
bodočih pragozdov je moralno-etična in kulturna
zadolžitev gozdarstva.

– ekonomski, ki stremi za racionalno pridelavo
visokovredne lesne surovine oziroma stremi za
čim večjim dobičkom in
– ekološki, po katerem ravnamo sonaravno,
kadar razvojne procese prepustimo naravnim
silnicam in jih čim manj motimo.
Prepuščanje vsega dogajanja naravi, brez vsakega človekovega posredovanja, je značilnost
pragozdov, strogih rezervatov in trajno varovalnih
gozdov. V negospodarjenih gozdovih poteka razvoj
po naravnih zakonih, v drugih gozdovih pa gospodarimo po meri človeka in naravi vsiljujemo tržne
zakonitosti. Naravi preprosto ne dovolimo, da bi
bila svobodna in da bi sledila svojemu lastnemu,
neodvisnemu razvoju. Pravniki bi gospodarjenje po meri narave označili za „contradictio in
adiecto” (neposredno protislovje), kajti narava
ne gospodari, ravna se izključno po evolucijskih
zakonih preživetja z nenehnim prilagajanjem na
spremembe po metodi poskusa in zmote. Življenje

poteka med izkoriščanjem in varovanjem; brez
izkoriščanja ne bi preživeli ali prav težko, brez
varovanja pa bi se hitro poslabšala kakovost našega
življenja. Les je obnovljiva surovina in pomemben
energent, zato moramo z gozdovi gospodariti.
Kjer tega ni, se naravna energija usmerja v golo
ohranjanje ekosistemov oziroma se, tako kot
v pragozdovih, samo izmenjujeta rojevanje in
umiranje, vmes pa med organizmi poteka krut boj
za obstanek. Proizvodnja je enaka ničli – kolikor
biomase propade, toliko se je nadomesti. Preživijo
dolgoživi osebki, ki ekonomičneje in popolneje
izkoriščajo snovne in energetske vire in lahko
ustvarjajo številčnejše in za življenje sposobnejše
potomstvo. Darwin je ta fenomen označil kot
„survival of the fittest”.
Razvoj gospodarskih gozdov usmerjamo k
postavljenim ciljem, ki so kompromis med naravnimi danostmi rastišča in ekonomskimi zahtevami
lastnikov gozdov oziroma ekosocialnimi pričako-
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Slika 3: Na rodovitnih tleh, kjer je tudi stabilnost
bioekološkega kompleksa velika, lahko bolj odstopamo od
naravnega stanja, kot na slabših tleh. Z manjšim tveganjem
lahko preusmerjamo naravne procese, intenziviramo nego
in vzgajamo sortimente naječjih vrednosti.

Slika 4: Na najslabših rastiščih prepuščamo razvoj
sestoja naravi in se zadovoljimo z malovrednimi lesom
za kurjavo in kemično predelavo.

vanji javnosti. Po namenu rabe lesa razlikujemo
dva ekstremna modela:
– ekstenzivnega, ki je namenjen množični pridelavi manjvrednega lesa (les za plošče, vlakna,
energijo); razpršen je po površini in bolj ali
manj prepuščen naravnim dejavnikom ter
– intenzivnega, ki je naravnan pridobivanju
visokovrednih sortimentov (furnir) in je osredotočen na posamezna drevesa.
Med obema skrajnostma imamo vse mogoče
prehode, ki so namenjeni pridelavi žagarskega
in manj zahtevnega tehničnega lesa. Medtem
ko je ekstenzivna raba bližja sožitju z naravo, je
intenzivna ukrojena antropogeno. A tudi slednja
je lahko blizu sonaravni, če odkloni od naravnega
stanja ne ogrožajo produktivnosti celotnega ekosistema ali ne povzročajo ireverzibilnih regresij. Vsak
poseg v naravni razvoj je motnja, ki je nasprotna
naravnim zakonitostim, ker preusmerja razvoj od
uravnoteženega k labilnemu stanju. Če so motnje

prevelike, ekosistem izpostavljamo stresnim
dejavnikom: vetrolomom, insektom, boleznim idr.
škodljivostim. Že v 16. stoletju je Francis Bacon
opozarjal: „Natura parendo vincitur” – Naravi
lahko gospodarimo samo tako, da ji sledimo. Zato
se moramo pred vsako odločitvijo vprašati: Kakšne
bodo posledice? Ali bodo poznejšim generacijam
koristile ali škodovale?
Nepremišljeni posegi povzročajo težko popravljive motnje. Ko so v nacionalnem parku Yellowston iztrebili volkove, so se vapiti jeleni, losi
in bizoni tako namnožili, da jim je zmanjkalo
hrane. L. 1995 so po sedemdesetih letih začeli
naseljevati volkove, vendar predvidevajo, da se
bo šele po več desetletjih vzpostavilo naravno
ravnotežje. Podobno slabost je pokazala tudi
prevelika vnema pri zatiranju požarov v ZDA,
kajti brez njih izostane pomlajevanje gozdov, saj
je znano, da se češarki nekaterih drevesnih vrst
odprejo šele pri visokih temperaturah.
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Citat „Imitier la nature” (posnemanje narave),
ki ga pripisujejo razsvetljencu J. J. Rousseauju
(1712/78), namiguje na začetek sonaravnosti.
Toda šele sredi 19. stoletja je ugleden nemški
gozdarski klasik in pedagog W. Pfeil študente
učil usklajevati biološke potrebe drevesnih vrst
z rastiščnimi danostmi. Še dandanes je v veljavi
njegova prislovica o „železni zakonitosti rastišča”
(Das eiserne Gesetz des Örtlichen). Njegov kognitiven dialog z gozdom je izpričan v nasvetih, ki
jih je dajal študentom, rekoč: „Pojdite v gozd in
vprašajte drevesa, kako želijo biti vzgojena.” (Hasel,
2002). Opazovanje, spoznavanje in razumevanje
narave gozda so predhodniki sonaravne miselnosti.
Žal so Pfeilov sproščen pristop izničile zablode
Presslerjevih zanesenjakov. Zaradi kratkoročnih
koristi, ki jih je ponujala teorija največje zemljiške
rente, so uničevali naravne gozdove listavcev in
jih nadomeščali z nenaravnimi nasadi iglavcev.
Zmotna teorija je našla veliko privržencev tudi
med fevdalnimi veleposestniki na slovenskem
ozemlju.
Leta 1882 je Karel Gayer v učbeniku Der
Waldbau odkrito nasprotoval velikopovršinskim
golosekom in nenaravnim monokulturam. Ker
je gojenje mešanih gozdov postavil na ekološke
temelje, ga štejemo za začetnika sonaravne ideje.
Leta 1922 je načela trajnostnega gozda (Dauerwaldgedanke) znanstveno utemeljil Alfred Möller,
komornik von Kalisch pa jih je v svojih gozdovih

blizu Magdeburga praktično udejanil. Po nenadni
Möllerjevi smrti (1923) se je med strokovnjaki
vnela burna razprava za in proti trajnostnemu
gozdu, v kateri so se med nasprotnike trajnostnega
gozda zapisali tudi profesorji kot Wiedemann
in Dengler (Hasel, 2002). Zaradi vsestranske
uporabnosti smrekovine, njene visoke vrednosti,
hitre rasti, zanesljive in cenene vzgoje se je strokovna zabloda z nenaravnimi gozdovi obdržala še
globoko v drugo polovico 20. stoletja, ko smo se
smreki nekritično priklanjali tudi v Sloveniji.
Ideje K. Gayerja so padle na rodovitna tla med
francoskimi in švicarskimi gozdarji, kjer jih je
kmalu po letu 1900 uresničil A. Engler. Za sonaravno gospodarjenje sta značilni velika svoboda
in sproščenost pri izbiri ukrepov. Biolley je to
svobodo razlagal kot temeljno konformno načelo,
a je opozoril, da mora biti dobro nadzorovan
(controlling) in opravljen z vso odgovornostjo.
Tudi Schädelin in Leibundgut sta dokazala, da
je shematsko delovanje v največjem nasprotju s
sonaravnim gojenjem gozdov (Leibundgut, 1979).
Njuna načela je v šestdesetih letih v Slovenijo
prenesel D. Mlinšek, ki je bil tudi pobudnik
ustanovitve Pro-Silvae ter zagovornik svobodne,
rastiščem prilagojene obravnave gozdov.
Naravnim razvojnim procesom se je najbolj
približala nemška skupnost za sonaravno gospodarjenje z gozdovi (Arbeitsgemeinschaft Naturgemässe Waldwirtschaft), ki je izšla iz Möllerjeve
teorije trajnostnega gozda. Ustanovljena je bila

Slika 5: Naravna
obnova je dar narave in
predpogoj sonaravnega
miselnega vzorca.
Uspešna pomladitev
je največji uspeh
gozdarja, še posebno,
če so med mladicami
zastopane tudi žlahtne
drevesne vrste.
GozdV 69 (2011) 3
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Slika 6: Ideal sonaravnosti so raznodobni, mešani in
strukturno pestri gozdovi, ki se spreminjajo na malih
površinah.

leta 1950 in je tudi članica Pro-Silvae. Postavila
si je visoke standarde, saj med trajnostne uvršča
izključno prebiralne gozdove. To pomeni spoštovanje individualnosti vsakega posameznega drevesa
ali skupine le-teh. S takim pristopom soglaša tudi
organizacija Greenpeace (Sturm, 1994), kajti
prebiralni gozdovi so najbližji naravnim (Leibundgut, 1978). Novo ustanovljeni organizaciji so se
pridružili samo zasebni posestniki, medtem ko
državnim gozdarjem niso dovolili, da bi se pridružili. Šele orkana Vivian in Wiebke, ki sta leta
1990 porušila 250 miljonov m3 na površini okoli
enega miljona hektarjev, sta prinesla streznitev,
miselni preobrat in vrnitev k naravnim gozdovom
(Bode, 1997).
Znanost odmre, če se splošno ne uveljavi
(W. v. Humboldt).
Sonaravno gozdarstvo je najtesneje naslonjeno
na naravne danosti. Ker je narava predmet našega
182

odločanja, jo moramo spoznati. To nam najbolj
uspe s pomočjo fitocenologije – metode proučevanja vegetacije, ki povezuje geobotaniko z ekologijo.
Leta 1623 je renesančni genij G. Galilei v delu Il
Sagiatore zapisal: “Knjigo narave lahko razumemo
le, če smo se naučili jezika in poznamo abecedo,
v kateri je napisana.” Fitocenologija je čudovita
knjiga, ki brez pridržkov odpira svojo dušo in svoje
najbolj dragocene skrivnosti izroča tako nazorno,
kot bi jih na glas pripovedovala. Učenje jezika
narave vsebuje tudi kulturne in moralno-etične
preference. Ker je poznavanje gozdnih združb in
naravnih gozdov osrednje področje sonaravnega
gozdarstva, bi morali tem zahtevam prilagoditi
tudi študijski program, kajti sonaravna pot terja
mnogo več intelektualnih vlaganj.
Zaradi nenehnih preimenovanj in vedno bolj
zapletenih imen združb in podzdružb je postala
fitocenologija težko razumljiva akademska znanost ter za operativno gozdarstvo vedno manj
primerna. Dogajanje spominja na besedilo iz
nekega angleškega učbenika ekologije: „A science
which says what everyone knows in language that
no one understands”. V gozdarsko razvitejših
družbah se zavedajo, da gozdarstvo nima znanstvene podstati, če ne sloni na kartiranih mikrorastiščnih fitocenozah. Toda gozdarstvo potrebuje
uporabno fitocenologijo, ki temelji na ekologiji in
ne samo na floristiki. Za racionalno izkoriščanje
zelene odeje so pomembne samo tiste združbe,
ki se razlikujejo v produktivnosti, smotrnosti ali
gojitvenih ukrepih (Košir, 2010).
Publikacija Ž. Koširja je med gozdarji vzbujala upe, da bo retrospektivno predstavila vse
pomembne gozdne združbe. Morda so bila pričakovanja nerealna in nastale fitocenološke zmešnjave ni bilo tako preprosto spraviti na skupni
imenovalec. Antropologinja Vesna Godina (2011)
ugotavlja, da je za Slovence značilno trmasto
vztrajanje pri svojem, posledično imamo zato
poplavo gozdnih združb (Košir, 2010). Vnaprej
ostaja neodgovorjeno vprašanje, kako iz slepe
ulice? Ker ni nobenega strokovnjaka, ki bi mu
po stari slovenski navadi rekli, da „zvonec nosi”,
je preostala ena sama možnost, da skupina fitocenologov in gojiteljev sintetizira dosedanje
fitocenološke izsledke, sestavi usklajen katalog
gozdnih združb z vsemi značilnostmi: razširjeGozdV 69 (2011) 3
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nostjo, ekologijo rastišča, poenostavljeno sinsistematiko, značilno kombinacijo rastlin, zgodovino
rabe, ogroženostjo, gozdnogojitvene usmeritve
in vire. Pregled sintaksonomskega sistema, ki
sta ga sestavila Robič in Acceto (2001) je lahko
iztočnica za tovrstni „upgrade”, kot računalničarji
označujejo nadgradnjo svojih sistemov.
Merilo sonaravnosti je gozdna združba. Odmik
od narave preverjamo s pomočjo potencialne in
recentne vegetacije. S potencialno ali prvotno je
mišljena hipotetična vegetacija (natura intacta), ki
bi se vzpostavila, če ne bi bilo nobenih človekovih
vplivov, medtem ko je recentna vegetacija dejansko
zatečeno ali realno stanje rastlinstva (second hand
natura). Primerjava obeh razkrije ohranjenost
naravne sestave gozda oziroma stopnjo nenaravnosti ali hemerobije. Avstrijski geobotaniki so
izdelali metodologijo za ocenjevanje hemerobije
(Koch in sod., 1999).
Fitocenologija omogoča tudi usmeritve za
želen potek obnove in optimalno ekonomsko ter
ekološko zgradbo. Opozarja nas na konkurenčne
odnose med razvojem in rastjo ter priporoča
najbolj racionalne negovalne ukrepe. Na vrednostno pridelavo in ekonomičnost gospodarjenja
odločilno vpliva vsakokratna kombinacija drevesnih vrst v sestoju. Ta je večinoma določena z
nasemenitvijo in vznikom mladic ter se pozneje
z nego le malo spreminja. Čim rodovitnejše
je rastišče, tem širši je izbor drevesnih vrst in
obratno: na slabih rastiščih je pestrost vrst omejena. Toda pravilo ima tudi izjeme, kot so, npr.:
monodominantna jelševja, mraziščna smrečja
ipd. Z vnašanjem neavtohtonih ali tujih drevesnih
vrst povečujemo ekološko raznolikost, a pri tem
tvegamo, da sestoji ne bodo trajnostni. Neofiti
namreč destabilizirajo sestoj, ker ne zasedajo v
celoti obstoječih ekoloških niš.
Narava se nikoli ne ravna po človeku, človek
je tisti, ki mora upoštevati zakone narave.
(Dioskurides)
Sonaravno gospodarjenje predpostavlja nov
način razmišljanja in razumevanja narave ter
temelji na ohranjanju in usmerjanju naravnih
procesov. V žarišču gozdarskega menedžmenta
bi moralo biti racionalno pridobivanje zadostnih
količin lesa največjih uporabnih vrednosti. TovrGozdV 69 (2011) 3

Slika 7: Enostranska hipertrofija ene vrste povzroča
izginevanje drugih vrst. Res smo „bukovi”, da na propadlih
smrekovih monokulturah snujemo nove. Zamenjava
smreke z žlahtnimi listavci ni vedno najboljša rešitev, kajti
že sam videz takega zdravljenja s količki ali plastičnimi
tulci nima nič skupnega s sonaravo, prav tako ne vzbuja
nikakršnega estetskega ali čustvenega ugodja.

stna pričakovanja uresničujemo z nego. Gojenje
gozdov je paradna disciplina gozdarstva in edino
področje, pri katerem je gozdar nepogrešljiv. Vse
druge okoljske, naravovarstvene in socialne storitve opravljajo gozdovi večinoma brez pomoči
gozdarjev.
Greenpeace gozdarjem priporoča, naj se pri
usmerjanju naravnih procesov zgledujejo po
metodah, ki so jih po letu 1993 uvedli v mestnih
gozdovih Lübecka. Sonaravno opredeljeni gozdovi
morajo imeti razčlenjeno strukturo in teksturo ter
veliko lesno zalogo, ki lahko niha za največ 15 %
od optimalne. Gozdarstvo bolj kot kaj drugega
potrebuje tudi nekaj divjine, t. j. gozdne rezervate.
Referenčni sestoji so raziskovalni laboratoriji, živi
muzeji, knjižnice genetskih informacij in dragocena zgodovinska dediščina, brez katerih sploh
ne bi vedeli, kakšni so naravni gozdovi. Zastopani
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Slika 8: V Moravški dolini so se ponekod še ohranili
glavati sestoji belega gabra, ki s svojimi bizarnimi
oblikami privlačijo poglede. Poganjke so potrebovali za
butare za kmečke peči. Izdelovanje butar na posebnem
ogrodju je splošno razširjeno v tukajšnjih gozdovih.
Podobni zgodovinski sestoji gabra in bukve so znani
tudi iz Nemčije.

morajo biti v vseh gozdnih združbah od 200 do
več tisoč ha. Njihova skupna površina naj zavzema
vsaj 5 % površine gozdov. V naših gozdovih smo
doslej iz rednega gospodarjenja izločili manj kot
desetinko odstotka „bodočih pragozdov”, čeprav
s temi refugiji najbolj celovito varujemo naravo,
njene posamezne dele (organizme), biotope in
habitate! Tudi pri varstvu narave smo močnejši
pri besedah kot pri dejanjih.
Sonaravno gospodarjenje temelji na sožitju
narave, ljudi in strojev. V največjem nasprotju
s sonaravnostjo je tehnocentrizem, kajti škode,
ki nastajajo z velikimi in težkimi stroji na tleh
in preostalem sestoju, so nekajkrat večje od prihrankov; da ne omenjamo vizualnega razdejanja,
ki ostaja za njimi. Reliefne razmere naših gozdov
dopuščajo zgolj okoljsko obzirne tehnologije
izkoriščanja lesa in ekološko gradnjo cest in vlak.
Miselne prenove je potrebno tudi načrtovanje,
kajti vse preveč gozdarskih idealov ostaja samo
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na papirju. Še slabše je z lovstvom, ki s hlevsko
vzgojo in trofejnim lovom ne sledi sonaravnemu
gozdarstvu.
Homogeni, organski red narave motijo zlasti
nenaravni ukrepi ali odkloni od sonaravnosti:
goloseki, vnašanje rastišču tujih drevesnih vrst,
snovanje monokultur, uporaba kemikalij, izsuševanje mokrišč, skrajševanje proizvodnih dob,
pospeševanje homogenih struktur, prevladovanje
mlajših razvojnih stadijev, preziranje robnih
struktur, velika nihanja lesnih zalog, čezmerna
gostota dreves, z biotopi neusklajena številčnost
divjadi, neprimerne tehnologije pridobivanja lesa,
drevesne metode izkoriščanja, mehanske preobremenitve tal, neekološka gradnja prometnic.
Gozdarska kriza, ki so jo po osamosvojitvi povzročili revolucionarni razkolniki, je med drugimi
vrednotami izničila tudi paradigmo sonaravnosti.
Posledice so kakovostno siromašenje gozdov in
vsesplošno družbeno-gospodarsko zaostajanje. V
naši nacionalni ekonomiji se zmanjšuje pomen
zemljiške praproizvodnje, kar vidno tudi v deležu
gozdarstva v BDP, ki je že manjši od 0,1 %. V
gozdovih se kopiči les, ki lastnikom ne prinaša
omembe vrednih koristi.
Slovenski gozdarji nekritično uvrščamo vse
gozdove med sonaravne, čeprav izpolnjujejo
navedene pogoje samo gozdovi, nastali z naravno
obnovo in imajo razčlenjeno malopovršinsko
strukturo, kakršno imajo prebiralni gozdovi
na visokem krasu ter nekateri zasebni gozdovi,
v katerih poteka kmečko prebiranje skladno s
strokovnimi usmeritvami. Vsi drugi gozdovi,
med njimi zlasti enomerni bukovi gozdovi ter
večina smrekovih mnonokultur, ne izpolnjujejo
vseh pogojev sonaravnosti. Razlikovati bi morali
vsaj naslednje glavne kategorije gozdov: naravni,
sonaravni, spremenjeni, nenaravni ter umetni.
Med najpomembnejšimi merili so: sestav po drevesnih vrstah, pritalna vegetacija, pomlajevanje,
raba, sestojna zgradba, razvojna stopnja, delež
mrtvega lesa, diverznost vrst idr. (Koch in sod.,
1999). V vseh gozdovih nikoli ne bo smiselno,
niti racionalno težiti k sonaravnosti, pač pa bi z
vidika kulturne dediščine veljalo ohraniti nekaj
primerkov zgodovinskih strukturnih oblik, kot so:
nizki, srednji in visoki gozdovi, steljniki, pašniki
ter lokalne posebnosti.
GozdV 69 (2011) 3
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Za uveljavitev sonaravne strategije so razen
okvirnih pogojev, ki jih mora zagotoviti politika,
potrebni: katalog gozdnih združb, metodologija
hemerobije, prilagoditveni programi za tranzicijo k
sonaravnim gozdovom, odgovorni lastniki gozdov
ter izobraženi gozdarji. Predtem pa bi moral biti
znan odgovor na vprašanje: Kaj z lesom, gozdovi
in gozdarstvom danes in v prihodnosti? Brez
te iztočnice bo paradigma sonaravnosti samo
ponesrečena metafora za (ne)gospodarjenje z
večino naših gozdov, kar nas vrača daleč nazaj,
v čase, ko je B. Hacquet (1778) na Mengeškem
polju uvidel veliko nedotaknjenih gozdov ter se
čudil, „da ni še nikomur padlo na misel, da bi z
lesom počel karkoli koristnega.”
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Gozdarstvo v času in prostoru
MEDNARODNO LETO GOZDOV 2011

Prirodoslovni muzej Slovenije v Mednarodnem letu gozdov
Prav je, da aktivnosti ob mednarodnem letu gozdov
ostanejo v spomin in opomin tudi poznejšim generacijam, pa tudi vzpodbuda sedanjim, zato smo
povzeli dejavnosti Prirodoslovnega muzeja Slovenije,
ki jih je objavil na spletu, in natisnili v Gozdarskem
vestniku.
Urednik
Prirodoslovni muzej Slovenije v Mednarodnem
letu gozdov organizira cikel predavanj in delavnic
za otroke. K sodelovanju smo povabili priznane
strokovnjake z različnih področij naravoslovja, ki
bodo gozd predstavili iz različnih zornih kotov,
razkrili življenje in obnašanje gozdnih prebivalcev
ter druge manj znane ali celo prezrte zanimivosti.
Na delavnicah pa bodo otroci skozi igro in zabavo
spoznavali gozd in gozdne prebivalce.

Predavanja
Biotska raznolikost gozda je za naše življenje izjemno
pomembna - bolj pomembna, kot se zavedamo,
zato naj tudi cikel predavanj v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije prispeva, da mednarodni slogan
GOZDOVI ZA LJUDI zaživi! Predavanja bodo
vsak prvi četrtek v mesecu ob 18. uri. Prost vstop
na vsa predavanja.
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN NJIHOVA
RABA V SLOVENIJI:
6. 1. 2011
Slovenija ima 1.186.104 ha gozdov (Poročilo ZGS
o gozdovih za leto 2009), kar predstavlja 58,5 %
njene celotne površine. Delež gozdov se še vedno
povečuje. Gozdarstvo tako pri nas predstavlja daleč
najpomembnejšo obliko gospodarske rabe zemljišč.
Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji se je izvajalo in
se izvaja na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi,
pri razvoju katerega ima Slovenija vlogo enega od
pionirjev, je ena redkih dejavnosti, ki organsko povezuje gospodarsko dejavnost z ohranjanjem narave.
Tako gospodarjenje z gozdovi je strokovno zahtevno, zato morajo biti vsi ukrepi v gozdovih
skrbno načrtovani. Natura 2000 je vzpostavljanje
evropske mreže območij z redkimi ali ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Območja
Nature zajemajo tretjino površine Slovenije, kar
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70 odstotkov teh območij pa je v gozdu. Načrtovanje upravljanja za območja Natura je vključeno v
obstoječ sistem gozdnogospodarskega načrtovanja.
Predavatelji: Jošt Jakša, direktor Zavoda za gozdove
Slovenije, Damjan Oražem, vodja oddelka za stike z
lastniki gozdov in javnostjo, Borut Debevc, svetovalec
za odnose z javnostmi.
VOLK ALI KOGA SE BOJI RDEČA KAPICA? 3.
2. 2011
Volk (Canis lupus) je ogrožena živalska vrsta, katere
preživetje je v prvi vrsti odvisno od sprejemanja in
tolerance ljudi do nje. Odnos ljudi do volka pa je
pogosto odvisen od poznavanja njegovega življenja
in vloge v okolju. Ključno pa na odnos vplivajo popačene, populistične informacije, ki jih dobivamo preko
množičnih medijev. Zato je nenehno pridobivanje
novih vedenj o volku, kot karizmatični vrsti, ter
njihovo širjenje v javnost dolgoročno najpomembnejše za ohranjanje te vrste v Sloveniji in v svetu.
Predavatelj: dr. Hubert Potočnik
TEKOČE VODE IN GOZDOVI:
3. 3. 2011
Vodotoki so živi organizmi in ne zgolj kanali za katere
veljajo samo fizikalni zakoni. Kakšno življenje najdemo v tekočih vodah v gozdovih in kakšna je njihova
ogroženost v današnjem času. Vpogled v življenje
tekočih voda v gozdovih pri nas in tudi drugje po svetu.
Predavatelj: dr. Ignac Sivec, muzejski svetnik
GOZDNE PTICE SLOVENIJE:
7. 4. 2011, ob 18. uri
Slovenija spada med najbolj gozdnate evropske
države. Značilnost slovenskih gozdov je izjeGozdV 69 (2011) 3
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mno dobra ohranjenost in visoka stopnja biotske
raznovrstnosti v njih. Del te raznovrstnosti je
tudi ptičji svet, ki bo predstavljen na predavanju.
Ogledali in poslušali bomo splošno razširjene
vrste, ki v naših gozdovih prevladujejo in jim tudi
dajejo značilno zvočno podobo. Poleg tega pa še
sove, detle in druge bolj skrivnostne vrste ptic.
Predavatelj: dr. Tomi Trilar, muzejski svetnik
MEJE NAŠEGA PLANETA IN PODNEBNE SPREMEMBE: SMO VARNO MEJO ŽE PRESEGLI?
5. 5. 2011, ob 18. uri
Zemlja je ne le dober, je najboljši planet, a z eno
napako – je omejena. Človeštvo kot celota se postopoma približuje zgornjim mejam nosilnosti planeta.
Še več - nekatere so očitno tudi že presežene – recimo
še varna vsebnost toplogrednih plinov v ozračju ali
izguba biotske raznovrstnosti. Ustvarili smo novo
obdobje, antropocen, kjer smo ljudje gonilna sila
sprememb. Kako in zakaj ostati v varnih mejah –
to so pomembna vprašanja, na katera je treba najti
odgovore in k temu naj prispeva tudi to predavanje.
Predavateljica: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
FOSILNI LES:
2. 6. 2011, ob 18. uri
Skozi pestro geološko zgodovino Zemlje so
uspevale najrazličnejše združbe rastlin. V paleozoiku so rastle velike preslice in praprotnice,
kasneje skozi mezozoik in predvsem v kenozoiku,
pa se že pojavijo prave lesne rastline. Fosilizacija lesa je dokaj zapleten proces, kjer sodelujejo
različni minerali in so potrebni posebni pogoji.
V Sloveniji poznamo nekaj zanimivih nahajališč
fosilnih (terciarnih) lesov, ki so bili tudi raziskani. Z določitvijo posameznih lesnih vrst je
bilo mogoče sklepati v kakšnem okolju in klimi
so uspevala dreves, katerih les je fosiliziral. Med
najbolj značilne drevesne vrste, ki smo jih odkrili
spajajo različni iglavci (taksodiji, sekvoje, cipresovke) in listavci z lovorovci, cimetovci ter vrstami
značilnimi za priobalne mangrovske gozdove.
Predavatelj: mag. Matija Križnar
NERAZUMLJENI POLH:
1. 9. 2011, ob 18. uri
Le malokateri ekosistem je podvržen tako velikim sezonskim spremembam kot listopaden gozd.
Polh mora v njem preživeti in se razmnoževati.
Znanje o vrsti se sicer kopiči, tako da jo vse bolje
razumemo. Po drugi strani pa nekaj pomembnih
dejstev ostaja še naprej nerazumljenih. Eno od njih
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je novejši rezultat molekularnih raziskav, ki kaže,
da je navadni polh v ne tako davni preteklosti le za
las ušel končnemu izumrtju. Govorili bomo o živali
in o prizadevanjih lokalne skupnosti z Dolenjske,
ki jo podpira tudi Prirodoslovni muzej Slovenije,
da bi življenje polha v Sloveniji bolje spoznali.
Predavatelj: prof. dr. Boris Kryštufek
INVAZIVNE TUJERODNE ŽUŽELKE NA LESNATIH RASTLINAH V SLOVENIJI:
6.10. 2011, ob 18. uri.
Vnos in naselitev tujerodnih vrst postaja pomemben
dejavnik globalnih okoljskih sprememb, njihova
posledica so velike škode, izguba biotske pestrosti
in moteno delovanje ekosistemov. Številne tujerodne
vrste, ki so bile večinoma zanesene v zadnjih 200.
letih, so se dobro prilagodile in ustalile v obsežnih
območjih Evrope. V Evrop je prisotnih okoli 11.000
tujerodnih vrst. Nevretenčarjev je 1541 vrst, 94 %
je predstavnikov členonožcev (Arthropoda), 90 %
le-teh predstavljajo žuželke (1303 vrste). Več kot
polovica tujerodnih nevretenčarjev so fitofagne vrste.
Najpomembnejše skupine tujerodnih vrst žuželk, ki
so povezani z drevesnimi vrstami so polkrilci (Hemiptera, ok. 54 %), hrošči (Coleoptera, ok. 18 %), metulji
(Lepidoptera, ok. 14 %) in kožekrilci (Hymenoptera,
ok. 8 %). Pred kratkim smo pri nas na lesnatih
rastlinah odkrili kostanjevo šiškarico (Dryocosmus
kuriphilus), storževo listinožko (Leptoglossus occidentalis), ksilomicetofagnega podlubnika (Xyleborus
germanus), krivonogo jelovo uš (Cinara curvipes),
gledičevkino listno hržico (Dasineura gleditchiae) in
druge. Te vrste bomo obravnavali v našem prispevku.
Predavateljica: prof. dr. Maja Jurc
RIS V SLOVENIJI - USPEŠNA ZGODBA Z ŽALOSTNIM KONCEM?
3. 11. 2011, ob 18. uri
Evrazijski ris (Lynx lynx) je karizmatična mačka
Evrazije in je kljub preganjanju ostal do današnjih
dni v nekaterih evropskih listopadnih gozdovih. Kot
velika mačka ima specifične zahteve do okolja, in
je bila ena izmed sesalčjih vrst, ki ga je degradacija
gozdne krajine še posebej prizadela. V 18-19. stoletju
je namreč izginil iz dobršnega dela svojega prostora.
Z dvigom naravovarstvene zavesti pa je v sedemdesetih letih prihajalo do poskusov ponovne naselitve
na nekatera področja. Eno izmed takih so bili tudi
Kočevski gozdovi, kamor so koncem zime 1973 spustili tri risje pare. Z uspešno prestano prvo fazo krize
ustanovitelja nove populacije je prišlo do številčne in
prostorske rasti populacije, ki se je v devetdesetih letih
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ustavila. Še več, številčnost je začela drastično upadati
in populacija je ponovno na robu izumrtja. Zakaj?
Kaj naj storimo, da nam v letu gozdov ter desetletju
varstva biodiverzitete pred očmi ne izgine, po mnenju
mnogih čudovita dvajsetkilska mačka po mnenju
nekaterih pa ključna živalska vrsta naših gozdov.
Predavatelj: prof. dr. Ivan Kos
UPRAVLJANJE IN ŽIVLJENJE Z RJAVIM MEDVEDOM V SLOVENIJI:
Četrtek, 1.12. 2011, ob 18. uri.
Rjavi medved je ena izmed naših najbolj karizmatičnih in potencialno konfliktnih vrst živali. V Sloveniji
je upravljanje z njim in reševanje konfliktov do
sedaj temeljilo predvsem na odstrelu. Vendar kljub
močnemu poseganju v populacijo, število konfliktov
v Sloveniji še vedno narašča. Zato bo potrebno v
prihodnje poleg odstrela začeti razmišljati tudi o
dodatnih, bolj učinkovitih ukrepih upravljanja. V
predavanju bodo predstavljene izkušnje iz tujine in
rezultati novih raziskav v Sloveniji, v okviru katerih
je bilo v zadnjih letih 21 medvedov intenzivno spremljanih s pomočjo GPS telemetrije. Nova spoznanja
nakazujejo na nove možne načine upravljanja, ki bi
lahko olajšali sobivanje med medvedom in človekom

v Sloveniji. Spoznali boste tudi osnovne biološke
značilnosti rjavega medveda v Sloveniji in se naučili
kakšno je primerno vedenje na območju medveda.
Predavatelj: Miha Krofel

Delavnice za otroke
Delavnice, posvečene gozdu in njegovim prebivalcem, bodo na sporedu vsako drugo soboto v mesecu
(razen počitniških mesecev) ob 11. uri. Namenjene
so otrokom od 5. od 12. leta. Spoznavali bomo
skrivnosti in zanimivosti gozda ter njegov pomen za
ljudi. Izdelovali bomo različne uporabne in okrasne
predmete, se ob tem učili in zabavali. Število mest
je omejeno. Otroci, ki se bodo udeležili vsaj petih
delavnic iz tega cikla, prejmejo priznanje in darilce.
Delavnice vodi dr. Staša Tome, muzejska svetovalka.
Tu naj naštejemo le naslove delavnic (več najdete
na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije):
STEZOSLEDCI, VOLK NI POJEDEL RDEČE
KAPICE, GOZD NISO LE DREVESA, KDO ŽIVI
V DREVESNIH KROŠNJAH, GOZD JE OZELENEL, KDO SE SKRIVA V GRMU, POLHEK, SIVI
POLHEK, GOZDNI PLODOVI, VELIKE MAČKE,
GOZDNI ZASPANCI.

5. Licitacija vrednejših lesnih sortimentov
V Slovenj Gradcu je letos v januarju in februarju,
v organizaciji Društva lastnikov gozdov Mislinjske
doline in Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ob
pomoči Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, potekala peta licitacija
vrednejših lesnih sortimentrov.
Tako kot pri prejšnjih licitacijah so lastniki z
dovozom hlodovine pričeli takoj po novem letu in
do 18. januarja pripeljali na mesto licitacije 1.768

hlodov v skupni izmeri 1.442 m³. Lastniki gozdov
so kupcem ponudili les 28 drevesnih vrst.
Do 2. februarja so si potencialni kupci lahko
ogledali les in oddali ponudbe v zaprtih kuvertah,
ki jih je komisija odprla prav tako 2. februarja.
Letošnja licitacija je tako po številu ponudnikov, kot tudi po količini prodanega lesa, močno
presegla vse dosedanje. Močno se je tudi povečalo
število vseh danih ponudb za posamezne hlode.

Tabela 1: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacijah

Število hlodov
Lesna masa (m³)
Število lastnikov
Število kupcev
Število ponudb
Število kosov brez
ponudbe
188

1. licitacija
890
618,30
83
16
1.369
119

2. licitacija
1.273
964,12
150
20
2.120
91

3. licitacija
824
699,73
107
20
1.641
230

4. licitacija
785
755,23
133
28
2.963
47

5. licitacija
1.768
1.442,73
268
27
4.680
256
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Ponudbe je oddalo 27 kupcev:
12 Slovencev, 9 Avstrijcev, 5
Nemčije, 1 iz Hrvaške in prvič
letos tudi 1 iz Švice. Žal pa se je
število ponudb slovenskih kupcev
zmanjšalo tako po številu, kot po
višini ponujenih cen. Licitacija
je tako pokazala, da se je lesna
industrija v Srednji Evropi že
izvila iz najhujše recesije ter da
se povpraševanje po kakovostni
hlodovini povečuje. Na drugi
strani pa je slovensko lesarstvo
še vedno v globoki krizi.
Najvišjo ceno za 1 m³ je
ponovno dosegel gorski javor in
sicer 7.760,00 EUR/m³, drugo
mesto je letos dosegel črni oreh
z 4.740,00 EUR/m³. Višje cene
od vseh dosedanjih so dosegali
tudi oreh, češnja, sliva, macesen
in jablana.
Najvišjo ceno za hlod je prav
tako ponovno dosegel gorski javor,
9.759,18 evrov, ki zaseda tudi tretje
mesto s 5.531,86 evrov. Drugo
mesto pa je dosegel hlod črnega
oreha z ceno 7.012,09 evrov. Povprečna cena vseh prodanih hlodov
je znašala 334 EUR/m³.
Dosežene cene in velika večina
prodanih hlodov so pokazale,
da je bila kakovost ponujenega
lesa zelo dobra, kar gre pripisati
večji selekciji sortimentov že pri
GozdV 69 (2011) 3
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Tabela 2: Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih
vrstah in primerjava z letom 2010

Drevesna
vrsta
Gorski javor
Črni oreh
Oreh
Češnja
Sliva
Brek
Gorski brest
Kostanj
Smreka
Macesen
Jablana
Hrast

Ponujena cena
€/m³ 2010
7.643,00
639,00
3.383,00
335,00
1.425,00
489,00
635,00
618,00
1.000,00
250,00
/
453,00

Ponujena cena
€/m³ 2011
7.760,00
4.740,00
3.500,00
2.100
2.022,00
1.000,00
828,00
828,00
728,00
528,00
521,00
506,00

samih lastnikih, kjer so les prevzemali večinoma za
to usposobljeni gozdarji.

Zanimanje lastnikov gozdov za licitacijo iz leta v
leto narašča. Tako je svoj les v Slovenj Gradcu letos
razstavilo kar 268 lastnikov, kar je več kot dvakrat
več kot na prejšnjih licitacijah. Sodelovali so lastniki
gozdov praktično iz vse Slovenije, pri čemer so
pomembno vlogo igrala lokalna društva lastnikov
gozdov, predvsem pri organizaciji izbire primernih
hlodov in skupnega prevoza. Letos je na licitaciji
prvič sodelovalo tudi manjše število lastnikov iz
avstrijske Koroške.
Glede na dosežene rezultate lahko zaključimo,
da je licitacija vrednega lesa v Sloveniji postala
popolnoma primerljiva z ostalimi licitaciji v srednji
Evropi – (Avstrija, Nemčija, Švica). Številni kupci
so jo enakovredno uvrstili na zemljevid licitacij, ki
jih vsako leto obiskujejo in si na ta način ustvarjajo zaloge visoko kakovostnega lesa za celoletno
proizvodnjo.
Jože JEROMEL
Jože MORI

Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo 2011
Smučarski center Cerkno, smučišče Črni vrh nad
Cerknim je 26. 2. 2011. gostil Slovenskega gozdarskega smučarskega prvenstva 2011. Prvenstvo
je organiziralo Društvo inženirjev in tehnikov
gozdarstva Posočja udeležilo pa se ga je 100 tekmovalcev iz 13 gozdarskih društev. Poleg 12 gozdarskih
društev iz Slovenije, se tekmovanja udeležilo tudi
Hrvatsko šumarsko društvo, ki je imelo s kar 25
prijavljenimi tekmovalci najštevilčnejšo ekipo.
Tekmovanje sta popestrili Turistično društvo iz
Novakov, ki je predstavilo lok smučko ter Društvo
za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora, katerega člani so s starinsko smučarsko
opremo nastopili tudi kot predtekmovalci.
Tekmovanje je potekalo v veleslalomu in smučarskih tekih. Tekači so na sicer malo lažji progi tekmovali na 7,2 km za moške in 3,6 km za ženske.
Najboljši čas med veleslalomisti je dosegel
Boštjan Grošelj iz Društva inženirjev in tehnikov
gozdarstva Posočja, v enotni ženski kategoriji pa
Branka Jerala, iz Blejskega gozdarskega društva.
V smučarskih tekih je v ženski kategoriji zmagala Andrejc Suzana, Koroško gozdarsko društvo, med moškimi pa je najboljši čas dosegel
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Bremec Rok, iz Blejskega gozdarskega društva.
Med ekipami: je največ točk osvojilo Koroško gozdarsko društvo, pred Kranjskim gozdarskim društvom
in Gozdarskim društvom Bled.
Veleslalom
Ženske
1 Jerala Branka, Gozdarsko društvo Bled
2 Šmid Barbara, Koroško gozdarsko društvo
3 Fajfar Špela, Kranjsko gozdarsko gruštvo
Moški 1954 in starejši
1 Kodorovič Marjan, Kranjsko gozdarsko društvo
2 Kutin Bogdan, Koroško gozdarsko društvo
3 Franc Plesec, Koroško gozdarsko društvo
Moški 1955 – 1964
1 Pirc Dušan, DIT gozdarstva Novo mesto
2 Miklašič Zdravko, Koroško gozdarsko društvo
3 Jež Božo, DIT Gozdrastva Posočje
Moški 1965 – 1974
1 Turk Matjaž, Gozdarsko društvo Postojna
2 Doljak Matej, Mmgles
3 Presečnik Blaž, Savinjsko gozdarsko društvo
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Moški 1975 in mlajši
1 Grošelj Boštjan, DIT gozdrastva Posočje
2 Lesičar Sebastjan, Celjsko gozdarsko društvo
3 Lapanja Dejan, Mmgles

2 Kauzlarić Denis, Hrvatsko šumarsko društvo
3 Gornik Milan, Gozdarsko društvo Bled

Tek na smučeh

Moški 1959 in starejši (7,2 km)
1 Gornik Jure, Gozdarsko društvo Bled
2 Konečnik Janez, GD Medved Kočevje
3 Pogorevc Drago, Koroško gozdarsko društvo

Ženske (3,6 km)
1 Andrejc Suzana, Koroško gozdarsko društvo
2 Dolenc Milka, Kranjsko gozdarsko društvo
3 Mikulič Mirjam, GD Medved Kočevje

Ekipno
1 Koroško Gozdarsko društvo 474 točk
2 Kranjsko Gozdarsko društvo 438 točk
3 Gozdarsko društvo Bled 399 točk

Moški 1960 in mlajši (7,2 km)
1 Bremec Rok, Gozdarsko društvo Bled

Prirejeno po spletni strani Zavoda za gozdove
Slovenije

In memoriam
Prof. dr. Milan Juvančič 1930–2011
Konec januarja 2011 je slovenska
gozdarska stroka izgubila Milana
Juvančiča, enega redkih univ. dipl.
inženirjev geodezije, ki je praktično
vso službeno kariero namenil geodetskim meritvam v gozdarstvu
in razvoju gozdarske kartografije.
Gozdarji smo ga zato šteli kar za
svojega.
Leta 1950/51 se je vpisal na študij
geodezije na Fakulteto za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
Končal je prvi letnik, a je moral
zaradi materialnih razlogov študij
prekiniti za več let. Zaposlil se je kot geometer na
meritvah pri izpopolnjevanju temeljnih gozdarskih
načrtov (kart 1 : 2880 in 1 : 5760) v gozdnih masivih Snežnika in Javornika. Diplomiral je leta 1962,
vendar se je že leta 1961 stalno zaposlil pri Gozdnem
gospodarstvu Postojna kot vodja geodetskih in kartografskih del. Pri uvajanju novih metod geodetske
izmere in izdelave gozdarskih kart je bil nosilec nalog
in snovalec kart od zamisli, prek tehnoloških rešitev
do kontrole založniških originalov. V začetnem obdobju je sodeloval z znanim slovenskim kartografskim
mojstrom Ivanom Selanom. Pomemben korak naprej
je dosegel leta 1974 z izdelavo kart na temelju TTN-5
za pretežni del postojnskega gozdnogospodarskega
območja. To so karte s topografsko, gozdarsko in za
zasebni sektor gozdov zelo pomembno katastrsko
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vsebino. Po zaslugi geodeta Milana
Juvančiča ima postojnsko gozdnogospodarsko območje gozdarske karte
najrazličnejših meril in širokega
spektra uporabe:
–– pregledne karte 1 : 150.000,
  1 : 50.000, 1 : 25.000,
–– pregledne karte 1 : 10.000,
  1 : 5.000 (za zasebne gozdove),
–– karte v merilu 1 : 2.500 za
   potrebe detajlnega načrtovanja.
–– Priznani geodeti in kartografi,
  ki so ocenjevali Juvančičevo
  delo, so zapisali, da je takšna
opremljenost z gozdarskimi kartami lahko vzor
za gozdarstvo Slovenije.
Milan Juvančič je bil stalni sodni izvedenec za
področje urbanizma in geodezije.
Drugo polovico svoje strokovne poti je Milan
Juvančič kot uveljavljen praktik uspešno nadaljeval
na pedagoškem področju. Po odhodu prof. B. Vařache v pokoj se je kot naročen znašel na Oddelku za
gozdarstvo Biotehniške fakultete in leta 1981 prevzel
predavanja iz geodezije. Zelo se je angažiral pri pedagoškem delu na dodiplomskem in podiplomskem
študiju, posodobil je učni proces geodezije in začel
razvijati nova področja, posebno na podiplomskem
specialističnem študiju. Leta 1983 je bil izvoljen v naziv
docent. Od leta 1986 naprej je predaval geodezijo s
kartografijo gozdarjem in krajinskim arhitektom.
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In memoriam
Leta 1988 je na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo doktoriral z disertacijo Funkcije
gozdarskih kart pri gospodarjenju z gozdovi v
Sloveniji. Temeljni cilj njegovega raziskovalnega
dela je bila sodobna zasnova sistema gozdarskih kart.
Z izvirnim raziskovalnim delom je dal pomemben
prispevek teoretičnemu obravnavanju formiranjaoblikovanja kartografskih sistemov, hkrati pa je svoje
ugotovitve praktično apliciraluporabljal na primeru
gozdarskih kart. Rezultate svojega raziskovalnega dela
je objavljal v Geodetskem vestniku in v Gozdarskem
vestniku, predstavljal jih je tudi z referati na različnih
posvetovanjih. Od Zveze geodetov Slovenije je leta
1979 dobil priznanje za dosežke na geodetskem
področju in v kartografiji.
Leta 1989 je bil v okviru Habilitacijske komisije
Univerze v Ljubljani izvoljen v naziv izredni profesor
za področje geodezije, kartografije in prostorske
informatike.
Na predavanjih, vajah in pri terenskem pouku
sta ga odlikovala sistematičnost pri pripravi snovi in

jasna razlaga. Študentom je nazorno prenašal svoje
dolgoletne izkušnje pri geodetskih in kartografskih
delih v gozdarstvu. Zaradi vsega navedenega so ga
zelo spoštovali.
S pedagoškim delom je končal konec leta 1996,
vendar ni miroval, posvetil se je pripravi učbenika.
Leta 2000 je na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške
fakultete v Ljubljani izšel njegov univerzitetni učbenik z recenzijo Geodezija za gozdarje in krajinske
arhitekte, ki obsega 288 strani.
Svoje dolgoletno sodelovanje z geodetom Milanom Juvančičem, in sicer pri Gozdnem gospodarstvu
Postojna pa tudi pozneje na Oddelku za gozdarstvo
Biotehniške fakultete v Ljubljani, imam v zelo lepem
spominu. Bil je prijazen, skromen, zelo delaven in
zato vedno priljubljen sodelavec. Sedanje in prihodnje
generacije gozdarjev v postojnskem gozdnogospodarskem območju se bodo Milana Juvančiča spominjale
po izredno kakovostnih gozdarskih kartah.
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Uvodnik
Kdaj bomo spet znali oplemeniti naš les?
V Sloveniji ima areal svoje naravne razširjenosti enainsedemdeset drevesnih vrst, od tega
deset iglavcev in enainšestdeset listavcev. Njihov les je od vseh surovin najdostopnejši,
izraba variabilnosti njegove zgradbe in bogastva teksture omogoča predelovalcem lesa
neomejene možnosti za ustvarjanje visokovrednih izdelkov. Vseh teh možnosti pa žal
ne znamo ali zmoremo izkoristiti. Marsikje v Evropi (tudi tam, kjer imajo malo gozda
in lesa) to znajo, zmorejo, in to še zelo uspešno.
Včasih je to znal tudi naš človek. Poleg tega, da je izkrčil gozd, da je dobil prve poljedelske površine, je v gozdu dobival les za gradnjo svojih bivališč, iz njega si je izdelal
vse pripomočke, ki jih je potreboval za življenje, bivanje, poljedelstvo, lov. Dandanes
se sploh več ne zavedamo, kaj vse je človek naredil iz lesa in kako je znal izkoristiti
njegove številne plemenite lastnosti. Za vsak izdelek je bil potreben svojevrsten les, za
nekatere trd les črnega gabra, za nekatere prožen jesenov les, mehak les lipe ali breze,
plemenit les hrasta, akacija je odporna proti vlagi ... Zakrivljeno drevo je uporabil za
določeno orodje ali napravo, pa še bi lahko naštevali. Tako kot je dandanes pripomoček
ali stroj ali stavba izdelana ali zgrajena iz različnih materialov, so takrat za orodje, hišo
ali druge stvari uporabili različne vrste lesa.
Les je bil kot nalašč prav tista tvarina, ki jo je bilo v izobilju, po izbiri je bila mehkejša
ali trša, odvisno od namena uporabe, iz katere si je človek že zdavnaj izdeloval orodje.
Z orožjem, narejenim prav tako iz lesa, s kolom, kijem, kopjem, lokom in puščico je
človek varoval pred mnogimi nevarnostmi svoj obstoj, isto orožje pa mu je po drugi
strani pomagalo kot lovcu priti do hrane.
Odkar je poznal ogenj, si je z njim zagotavljal toploto in luč s pokladanjem drv na
ognjišče. Uporaba lesa za preprosto orodje in orožje je pomenila šele skromen začetek
koristi, ki jih je človeštvo pozneje odkrilo v lesu. Gradivne lastnosti lesa so imele mnoge
prednosti pred vsako drugo vrsto gradiva že zaradi lažje in manj zahtevne obdelave.
Zato so si ljudje svoja prebivališča najprej ogradili z varno ograjo iz lesa. Ob stalni
naselitvi so si postavljali koče iz lesa, iz brun, zagozdenih na konceh, in krite z lesom.
Prag, vrata, pod, stopnice, strop, miza, stoli, kašča, skrinja, pograd, postelja, zibelka in
krsta – narava je mogla ustreči z lesom vsem človekovim potrebam.
Kot poljedelci so si vse delovno orodje pripravili iz lesa: vile, grablje, koš, jarem,
plug, voz. Ne samo za delo na polju, z lesom so si pomagali tudi pri izdelavi vsega
posodja v gospodinjstvu, iz lesa so izdelali tudi prve naprave v hišni obrti: statve,
kolovrat, pinje.
Splav, drevak, čoln, jadrnica, ladja – prav na lesu si je človeštvo utrlo nove poti po
rekah in morju, to je pomenilo začetek prometa na daljavo in selitev ljudstev.
Ne smemo pa pozabiti številnih umetnin iz lesa, ko je človek znal izkoristiti vso
lepoto in žlahtnost iz te neprecenljive surovine.
Zdaj so novi časi, boste rekli! Res so, vendar številne lastnosti lesa postajajo še
pomembnejše, vrednejše, le z občutkom, znanjem, vizijo je treba pristopiti k izrabi
lesa, ki ga imamo v izobilju in vsej pestrosti. Zato le množična predelava ni rešitev,
tega ni mogoče doseči z velikimi količinami neprebranega lesa v prostranih halah
s trumami zaposlenih; pestrost lahko izrabijo le številni mojstri – raztreseni po vsej
slovenski deželi in v svojem okolju – kar v največji meri oplemenitijo posebnosti lesa,
ki jim ga dajejo njihovi gozdovi.
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
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Metodologija za izračun dnine delavca sekača v koncesijskih
gozdovih v Sloveniji
Methodology for Costing a Logger’s Day Wage in Concession Forests in Slovenia
Slavka KAVČIČ1, Darjana VIDIC2
Izvleček:
Kavčič S., Vidic D.: Metodologija za izračun dnine delavca sekača v koncesijskih gozdovih v Sloveniji. Gozdarski
vestnik, 69/2011, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod Breda Misja, jezikovni
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gozdarstvo sodi med panoge dejavnosti, znotraj katere je tudi taka, pri kateri se prodajne cene ne oblikujejo na
podlagi ponudbe in povpraševanja, temveč na podlagi stroškov. Med take dejavnosti sodi dejavnost posek lesa v
koncesijskih gozdovih, ki jih je gozdnim gospodarstvom država dala v gospodarjenje na podlagi koncesijske pogodbe.
V prispevku je predlog metodologije oblikovanja stroškovne in prodajne cene dnine delavca sekača za posek lesa
v koncesijskih gozdovih Slovenije. Po predlagani metodologiji je po podatkih gozdnih gospodarstev za leto 2009
napravljen tudi konkretni izračun prodajne cene dnine za posek in izračunan koeficient potrebnega dodatka na
neposredno urno postavko delavca sekača, ki bi služil pokrivanju posrednih stroškov in dobička.
Ključne besede: kalkulacija, posredni stroški, koeficient dodatka, dnina, gozdno gospodarstvo, državni gozdovi,
Slovenija
Abstract:
Kavčič S., Vidic D.: Methodology for Costing a Logger’s Day Wage in Concession Forests in Slovenia. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 4. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot.
8. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forestry belongs to the occupational branches comprising also occupations whose forming of selling prices is
based on costs instead on offer and demand. Felling of wood in concession forests whose management has been
handed over to forest services on the basis of a concession contract by the state ranks among these occupations.
This article suggests a methodology for forming full cost and selling price of a day wage for a logger felling wood
in concession forests in Slovenia. Also the concrete costing of the selling price of a day wage for felling and the
needed overhead rate of logger’s hourly rate covering the indirect costs and profit were calculated on the basis of
forest services’ data for 2009 in accordance with the suggested method.
Key words: costing, indirect costs, overhead rate, day wage, forest service, state owned forests, Slovenia
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1

UVOD

INTRODUCTION

Vsaka organizacija naj bi s prihodki, ki jih zasluži s
prodajo svojih proizvodov ali storitev, poravnala vse
stroške, ki v organizaciji nastanejo zaradi izdelovanja proizvodov oz. opravljanja storitev, saj le tako
lahko ustvari pozitiven poslovni izid, ki je nujno
potreben za nadaljnji razvoj in rast organizacije. To
pomeni, da mora organizacija s prihodki poravnati
neposredne stroške, ki so neposredno povezani
s posameznim proizvodom oz. storitvijo, in jih
lahko že na podlagi knjigovodske listine pripiše
nanj(o), ter tudi posredne stroške, ki so skupni vsem
proizvodom ali storitvam organizacije. Slednje na
posamezne proizvode ali storitve prenesemo s pomočjo podlag, ki morajo biti izbrane tako, da kažejo
GozdV 69 (2011) 4

njihovo povezanost s posrednimi stroški (Kavčič
et al. 2007, str. 34). Koliko stroškov je povezanih s
posameznim proizvodom ali storitvijo, ugotovimo
s pomočjo kalkulacije.
Tudi v naši raziskavi smo izhajali iz te premise,
zato je bilo temeljno izhodišče za določitev prodajne
cene dnine delavca sekača dejstvo, da mora le-ta
kot enota prodaje dejavnosti poseka v gozdnih
gospodarstvih poravnati vse stroške samega poseka
(neposredne in posredne) in prispevati tudi k plačilu
skupnih stroškov podjetja in za dobiček (Kavčič in
prof. dr. S. K., Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
2
mag. D. V., Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
1
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Vidic, 2010). Pri določitvi višine stroškov moramo
upoštevati:
– veljavno delovno zakonodajo,
– veljavno kolektivno pogodbo za gozdarstvo,
– veljavne akte gozdnih gospodarstev ter
– dosedanje pravice delavcev, saj verjetno ni mogoče
pričakovati, da bi se obstoječe pravice zmanjšale.
Trenutno veljavna metodologija za izračun dnine
delavca sekača, ki se uporablja pri izračunu dnine, na
podlagi katere je gozdnim gospodarstvom priznan
prihodek, je bila napravljena pred mnogimi leti in
v drugačnih razmerah. Temeljna teza naše raziskave
je, da na njeni podlagi izračunani stroškovna in
prodajna cena dnine delavca sekača v koncesijskih
gozdovih v Sloveniji za spremenjene razmere ni
več ustrezna.
Za potrditev ali zavrnitev temeljne teze je treba
pripraviti:
1. novo metodologijo izračuna stroškovne in prodajne cene dnine, ki bi ustrezala novim razmeram
in strokovnim dognanjem na tem področju.
Metodologija mora imeti dve značilnosti:
a pokazati mora, kolikšen je potreben pribitek
(koeficient pribitka) na neposredno plačo delavca
sekača za plačilo vseh posrednih stroškov in
dobička,
b napravljena mora biti tako, da je koeficient
dodatka mogoče upoštevati, četudi se spremeni
izhodiščna urna postavka delavca sekača;
2 na njeni podlagi je mogoče izračunati:
a koliko znašata povprečna stroškovna in prodajna
cena dnine z uporabo podatkov za leto 2009, če
pri njenem izračunu upoštevamo izhodiščno
plačo delavca sekača po kolektivni pogodbi in
100 % učinek,
b koliko znašata povprečna stroškovna in prodajna
cena dnine z uporabo podatkov za leto 2009, če
pri njenem izračunu upoštevamo povprečno
doseženo plačo delavca sekača za opravljeno delo
v gozdnih gospodarstvih,
c koliko znašata stroškovna in prodajna cena dnine
z uporabo podatkov za leto 2009 za posamezno
gozdno gospodarstvo, če jo izračunamo na podlagi
izhodiščne plače delavca sekača po kolektivni
pogodbi in pri tem upoštevamo 100 % učinek,
d koliko znašata stroškovna in prodajna cena dnine
z uporabo podatkov za leto 2009 za posamezno
gozdno gospodarstvo, če jo izračunamo na podlagi
dosežene plače delavca sekača,
196

e kakšna sta struktura povprečne cene dnine in
dodatek na urno postavko delavca sekača za
druge stroške in za dobiček,
f kolikšen bi moral biti pribitek na neposredno
plačo delavca sekača, da bi gozdno gospodarstvo
iz prodajne cene lahko poravnalo vse stroške
(neposredne in posredne) ter ustvarilo tudi
dobiček.

2
2

METODE DELA
METHODS

2.1 Kalkulacija stroškovne cene dnine
2.1 Costing of a day’s full cost
Iz strokovne in znanstvene literature je razvidno, da
je pri opredeljevanju stroškov za posamezen proizvod
ali posamezno storitev, torej pri kalkulaciji stroškov,
prvi korak natančna opredelitev stroškovnih nosilcev.
V našem primeru je stroškovni nosilec storitev, in
sicer dnina delavca sekača. Kalkuliranje stroškov pa
je lahko različno, odvisno od cilja in namena, ki ga
zasledujemo. Kadar imamo znane neposredne stroške
za posamezno vrsto proizvodov ali storitev in posredne stroške, ki se nanašajo na več vrst proizvodov ali
storitev, moramo, če želimo izračunati stroškovno
ceno posameznega proizvoda ali storitve, uporabiti
kalkulacijo z dodatki. Tak primer je prisoten tudi v
našem primeru, torej pri kalkuliranju cene storitve
– dnine delavca sekača. Pri kalkulaciji z dodatki
poznamo (Kavčič et al. 2007, str. 45):
1. kalkulacijo stroškov z enostavnim dodatkom
posrednih stroškov,
2. kalkulacijo stroškov z razčlenjenim dodatkom posrednih stroškov po vrstah posrednih stroškov,
3. kalkulacijo stroškov z razčlenjenimi dodatki
posrednih stroškov po stroškovnih mestih,
4. kalkulacijo stroškov z razčlenjenimi dodatki
posrednih stroškov po stroškovnih mestih in
vrstah,
5. kalkuliranje stroškov po sestavinah dejavnosti
(angl. activity based costing); v Sloveniji imenovana tudi kalkulacija po aktivnostih poslovnega
procesa ali procesna kalkulacija (v nadaljevanju
metoda ABC). O prednostih in pomanjkljivostih metode ABC glej Horngren et al. (2005 str.
151–176).
Med znanimi kalkulacijami z dodatki bi bila sicer
najprimernejša metoda ABC, vendar bi bila njena
uporaba predraga. V našem primeru namreč ugotavljamo stroškovno ceno le za en (manjši) del proizvodnje v gozdarstvu, zato bi bilo po našem mnenju
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Preglednica 1: Prikaz kalkulacije stroškovne cene dnine
Table 1: Presentation of full cost costing

Postavka

€/uro

Povp. ur
Odstotek
na mesec

I Stroški, vezani neposredno na delavca sekača:
1. neposredne bruto plače za delo
2. povečanje zaradi posebnih pogojev dela (sneg, dež ...)
3. povečanje zaradi povprečnega dodatka za leta službovanja
4. posredni stroški plač, ki so sicer vezani na delavca, vendar niso odvisni
od njegovega opravljenega dela:
a) nadomestilo za letni dopust
b) nadomestilo za dneve izobraževanja
c) nadomestilo za dneve, ko delavec ne more delati in je upravičen do
nadomestila (npr. deževni dnevi)
d) nadomestilo za izredni dopust zaradi opravičenih izostankov z dela
e) nadomestilo za državne praznike
f) nadomestilo za čas zdravniških pregledov
g) nadomestilo za čas udeležbe na sestankih
h) bolniški dopust v breme podjetja
i) dodatki za delo v podaljšanem delovnem času
j) dodatki za delo ob nedeljah in praznikih
k) regres za letni dopust
l) opravičeni izostanki z dela, ki delavcu niso plačani
m) nadomestila v breme drugih (vpišejo se le ure)
n) drugo (navedite kaj):
–
–
–
5. prispevki in davki na plače
6. drugi posredni stroški dela, ki se nanašajo na delavca sekača:
a) prevoz na delo in z dela
b) nadomestilo za prehrano
c) rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
d) plače pripravnikov
e) nagrada za obvezno prakso
7. posredni stroški, ki nastajajo glede zaščite pri delu:
a) zaščitna sredstva (navedite jih):
i.
ii.
iii.
8. stroški materiala, povezani z delom:
a) stroški opreme in orodja delavca v gozdu
b) stroški motornih žag

II. Stroški proizvodne režije
1. plače delovodij za pripravo in organizacijo poseka, nadzor sečnje, prevzem
    proizvodnje:
a) neposredne bruto plače za delo
b) povečanje zaradi posebnih pogojev dela (sneg, dež ...)
c) povečanje zaradi povprečnega dodatka za leta službovanja
GozdV 69 (2011) 4
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d) posredni stroški plač, ki so sicer vezani na delovodjo, vendar niso odvisni
     od njegovega opravljenega dela:
i. nadomestilo za letni dopust
ii. nadomestilo za dneve izobraževanja
iii. nadomestilo za dneve, ko delovodja ne more delati in je upravičen do
   nadomestila (npr. deževni dnevi)
iv. nadomestilo za izredni dopust zaradi opravičenih izostankov z dela
v. nadomestilo za državne praznike
vi. nadomestilo za čas zdravniških pregledov
vii. nadomestilo za čas udeležbe na sestankih
viii. bolniški dopust v breme podjetja
ix. dodatki za delo v podaljšanem delovnem času
x. dodatki za delo ob nedeljah in praznikih
xi. regres za letni dopust
xii. opravičeni izostanki z dela, ki delovodji niso plačani
xiii. nadomestila v breme drugih (vpišejo se le ure)
xiv. drugo (navedite kaj):
–
–
–
e) prispevki in davki na plače
f) drugi posredni stroški dela, ki se nanašajo na delovodje:
i. prevoz na delo in z dela
ii. nadomestilo za prehrano
iii. rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine
      ob upokojitvi
iv) plače pripravnikov
v) nagrada za obvezno prakso
g) posredni stroški, ki nastajajo v povezavi z zaščito pri delu:
i) zaščitna sredstva (navedite jih):
–
–
–

III Stroški skupnih dejavnosti gozdarstva
1. stroški administrativnih delavk na terenu (plače in drugi stroški)

IV. Stroški skupnih dejavnosti podjetja
1. stroški skupnih služb
2. stroški raziskovalne dejavnosti
3. drugi stroški

V. Stroški financiranja
1. stroški obresti za posojila
2. zamudne obresti dobaviteljem
3. drugi finančni stroški

SKUPAJ POLNA LASTNA CENA (I. + II. + III. + IV. + V.)
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analiziranje vseh sestavin dejavnosti (aktivnosti),
ki jih morajo opraviti v gozdnem gospodarstvu, da
izvedejo svoj proizvajalni proces ter njihovo povezovanje s stroški, izredno dolgotrajno in drago, torej
stroškovno neučinkovito. Zato smo se odločili, da
pri izbiri podlag (zlasti, ker je posrednih stroškov,
kjer je treba uporabiti ključ, sorazmerno malo in
njihova velikost bistveno ne vpliva na stroškovno
oziroma prodajno ceno dnine) upoštevamo le dve:
ena podlaga so dnine, kjer gre v bistvu za aktivnosti,
druga podlaga pa je realizacija. Dnine smo uporabili za podlago pri razporejanju stroškov delovodij.
Gozdna gospodarstva smo prosili, naj prikažejo
pogojne dnine, če je po izkušnjah znano, da je treba
za neko dnino v neki dejavnosti uporabiti zahtevnejše
ure dela delovodij. Prosili smo jih tudi, naj navedejo
dejavnosti, pri katerih delovodja dela in predlagajo
ekvivalentna števila za izračun pogojnega števila
dnin. Realizacija je bila za podlago uporabljena pri
razporejanju stroškov skupnih dejavnosti podjetja.
Metodologijo smo večkrat preverjali na podatkih
Gozdnega gospodarstva Postojna (v nadaljevanju
GG Postojna) in tako pripravili končni predlog
metodologije in izračun dnine na razmerah GG
Postojna. Za lažjo obdelavo in večjo preglednost
podatkov smo sestavili preglednico 1, ki prikazuje
kalkulacijo stroškovne cene dnine in v katero so
gozdna gospodarstva vpisovala svoje podatke.

2.2 Kalkulacija prodajne cene dnine
2.2 Costing of a day wage’s selling
price
Prodajna cena dnine bi morala biti tolikšna, da bi
gozdna gospodarstva z delom v koncesijskih gozdovih lahko ustvarila tudi dobiček. Ali bodo dobiček
resnično ustvarila in kolikšnega, pa je odvisno od
organizacije dela v podjetju in od politike podjetja
glede višine plač in drugih stroškov.
Pri odločanju o prodajnih cenah je pomembno
tudi časovno obdobje, za katerega določamo prodajno
ceno. Kratkoročne odločitve so odločitve, ki bodo
veljale v obdobju, krajšem od enega leta. Dolgoročne
odločitve pa so odločitve s posledicami v obdobju,
daljšem od enega leta (Kavčič et al. 2007, str. 507).
V našem primeru ne gre za kratkoročne (enkratne)
odločitve, temveč za dolgoročno odločitev, katere
posledice so prisotne najmanj toliko časa, dokler
je prisotna koncesijska pogodba.
Pri oblikovanju prodajnih cen je lahko prisotna
ena izmed dveh možnosti (Kavčič et al., 2007,
str.508):
GozdV 69 (2011) 4

– tržna podlaga ali
– stroškovna podlaga.
V našem primeru pride v poštev za oblikovanje
prodajnih cen stroškovna podlaga (saj se storitev
posek lesa ne prodaja na trgu), kjer so pri odločitvi
o prodajni ceni v ospredju stroški. Prodajno ceno
izračunamo tako, da k stroškovni ceni prištejemo
znesek, namenjen dobičku.
Dejstvo, da smo analizirali vse potrebne stroške,
še ne pomeni odločitve, kako oblikovati prodajno
ceno. Iz teorije (Kavčič et al., 2007, str. 509) izhaja,
da je mogoče takrat, kadar prodajno ceno oblikujemo na podlagi metode stroški plus, kot podlago
upoštevati:
1. polno lastno ceno prodanih proizvodov ali
storitev;
2. za obresti in neposredne stroške prodaje zoženo
lastno ceno prodanih proizvodov ali storitev;
3. proizvajalne stroške;
4. spremenljive proizvajalne stroške;
5. neposredne proizvajalne stroške.
V našem primeru imamo na voljo sicer vse podatke,
da bi lahko oblikovali prodajno ceno dnine na kateri
koli od predlaganih podlag, vendar smo se na temelju
razlogov za in proti uporabi posamezne predlagane
podlage, ki jih navajajo Horngren et al. (2005 str.
422) odločili, da je prva izmed omenjenih možnosti
najboljša. Tako smo se torej odločili, da kot podlago za
določanje prodajne cene upoštevamo polno lastno ceno
prodanih storitev, to je stroškovno ceno dnine.
Naslednje vprašanje je vprašanje določitve dobička
v prodajni ceni. Če je podjetje pri oblikovanju prodajnih cen samostojno, samo odloči, kolikšen bo znesek
dobička. V našem primeru pa podjetje pri določanju
dobička v prodajni ceni ne more biti samostojno.
Politiko določanja dobička v prodajni ceni je treba
vnaprej dogovoriti oziroma določiti. Zato merilo ne
more bi dosedanja dobičkonosnost ali pa dobičkovnost v konkretnem podjetju. Za gozdarstvo je namreč
značilno, da posamezna gozdna gospodarstva delajo
v različnih proizvodnih (naravnih) razmerah, ki enim
omogočajo pridobiti več, drugim pa manj dobička.
To je razlog, da smo se odločili, da bomo pri določanju dobička v prodajni ceni izhajali iz povprečja
gozdarstva in povprečja gospodarstva. Predlagali smo,
da dobiček izračunamo na podlagi dobičkonosnosti
sredstev, ki sodelujejo pri gozdarski dejavnosti. Pri
tem upoštevamo povprečno dobičkonosnost gozdarstva v zadnjih petih letih (50 %) in povprečno
dobičkonosnost gospodarstva v zadnjih petih letih
(50 %). Dobljene zneske primerjamo z realizacijo
podjetja in izračunamo delež dobička v prodajni ceni.
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Preglednica 2: Prikaz kalkulacije prodajne cene dnine
Table2: Presentation of a day wage’s selling price costing

Znesek (€)

Postavka

€/uro

Dnina

Pribitek na Struktura
UP sekača
PC

I. Stroški, vezani neposredno na delavca sekača

1. neposredne bruto plače za delo
2. povečanje zaradi posebnih razmer dela (sneg, dež ...)
3. povečanje zaradi povprečnega dodatka za leta službovanja
4. posredni stroški plač, ki so sicer vezani na delavca, vendar
  niso odvisni od njegovega opravljenega dela
5. prispevki in davki na plače
6. drugi posredni stroški dela, ki se nanašajo na delavca
  sekača
7. posredni stroški, ki nastajajo v povezavi z zaščito pri delu
8. stroški materiala, povezani z delom

II. Stroški proizvodne režije oz. posredni
     proizvajalni stroški poseka
1. plače delovodij za pripravo in organizacijo poseka, nadzor
  sečnje, prevzem proizvodnje

III. Stroški skupnih dejavnosti gozdarstva
1. stroški administrativnih delavk na terenu (plače in drugi
  stroški)

IV. Stroški skupnih dejavnosti podjetja
1. stroški skupnih služb
2. stroški raziskovalne dejavnosti
3. drugi stroški

V. Stroški financiranja oz. posredni finančni stroški
1. stroški obresti za posojila
2. zamudne obresti dobaviteljem
3. drugi finančni stroški
SKUPAJ POLNA LASTNA CENA (I. + II. + III. + IV. + V.)

VI. Dobiček
PRODAJNA CENA STORITVE (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)

S preračunom ugotovimo, kolikšen mora biti pribitek
na stroške, da izračunamo prodajno ceno.
Kako smo prišli do kalkulacije prodajne cene
dnine ter posamezne postavke v njej in pribitke
na urno postavko delavca sekača, prikazuje preglednica 2.

2.3 Zbiranje podatkov
2.3 Data acquisition
Za potrjevanje drugega dela temeljne teze je bilo treba
izračunati stroškovno in prodajno ceno dnine, kar ni
bilo mogoče storiti drugače kot na podlagi podatkov
gozdnih gospodarstev Slovenije. Za podatke smo
prosili vseh 14 gozdnih gospodarstev v Sloveniji, ki na
200

podlagi koncesije gospodarijo z državnimi gozdovi,
vendar podatkov sedmih izmed njih, čeprav niso
imeli pripomb na oblikovano metodologijo, zaradi
različnih razlogov nismo pridobili, zato jih nismo
mogli vključiti v analizo. Gozdna gospodarstva, ki
niso bila vključena v raziskavo, imajo približno 30 %
delež v poseku iz koncesijskih gozdov (preglednica
3), tako da menimo, da je vzorec, ki smo ga uporabili v naši raziskavi, kljub temu reprezentativen. V
raziskavo so vključeni SGG Tolmin, GG Bled, GG
Postojna, Gozdarstvo Grča Kočevje, GG Novo mesto,
GG Maribor in GLG Murska Sobota.
Vrednostni podatki se nanašajo na leto 2009,
medtem ko so ponderji za izračun dodatkov (količnikov), ki so izraženi z urami neposrednega dela in
GozdV 69 (2011) 4
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urami nadomestil, v vseh primerih izračunani iz petletnega povprečja gozdarstva. Dnina za posamezno
gozdno gospodarstvo je tako izračunana:
1. z izhodiščem v povprečni plači delavca sekača
posameznega gozdnega gospodarstva in
2. z izhodiščem v plači za delavca sekača v kolektivni
pogodbi za gozdarstvo za leto 2009.
Na enak način smo izračunali tudi povprečno
dnino v koncesijskih gozdovih v Sloveniji, ki je
izračunana:
1. z izhodiščem v povprečni plači delavca sekača v
gozdarstvu za leto 2009 in
2. z izhodiščem v plači za delavca sekača v kolektivni
pogodbi za gozdarstvo za leto 2009.

3
3

REZULTATI
RESULTS

3.1 Nekateri splošni podatki o
gospodarjenju z gozdovi gozdnih
gospodarstev, ki imajo koncesijo v
državnih gozdovih
3.1 Some general data on forest
management according to forest
services holding a concession in state
owned forests
Za gozdna gospodarstva je značilno, da se zelo razlikujejo v velikosti in da imajo v koncesiji različen
obseg koncesijskih gozdov, v katerih izvajajo dela.
To pomeni, da imajo tudi različne možnosti za
pridobivanje prihodka iz tega naslova. To dejstvo
pomeni tudi, da prodajna cena dnine bolj vpliva na
uspešnost poslovanja v tistih gozdnih gospodarstvih,
kjer je delež prihodka iz koncesijskih gozdov večji.
Ker se bo nova metodologija, če bo seveda sprejeta,
uporabljala v vseh gozdnih gospodarstvih, v preglednici 3 prikazujemo letni posek v koncesijskih
gozdovih v letu 2009.
Kot je razvidno iz preglednic 3 in 4, so razlike
v poseku med gozdnimi gospodarstvi, ki imajo
koncesijo, res velike. Tako je gozdno gospodarstvo v
povprečju posekalo 75.288 m3 lesa. V obravnavanem
letu je največ posekalo Gozdarstvo Grča Kočevje,
in sicer 181.879 m3 lesa, najmanj pa Gozdarstvo
Gornja Radgona, in sicer 7.941 m3 lesa. Poleg tega
je iz preglednice 3 razvidno tudi to, da ima sedem
gozdnih gospodarstev, katerih podatke smo uspeli
pridobiti, več kot 70 % delež v posekanih količinah v
koncesijskih gozdovih, tako da je naš vzorec dovolj
velik za posplošitev rezultatov. Razlike v poseku
med posameznimi gozdnimi gospodarstvi pa ne
GozdV 69 (2011) 4

Preglednica 3: Pregled posekanih količin v koncesijskih
gozdovih za leto 2009
Table 3: Overview of the felled quantities in concession
forests in the year 2009

Koncesionar
SGG Tolmin
GG Bled
Gozdarstvo Gorenjske
GOZD Ljubljana
GG Postojna
Gozdarstvo Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Brežice
GG Celje
GG Slovenj Gradec
GG Maribor
GLG Murska Sobota
Gozdarstvo Gornja Radgona
Snežnik Kočevska Reka
Skupaj

Posek v koncesijskih gozdovih v
letu 2009 (v m3)
99.966
39.841
28.488
41.446
153.774
181.879
139.916
40.481
49.063
61.680
105.001
26.839
7.941
77.715
1.054.030

Vir: Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS za leto 2009, 2010, str. 36.
Preglednica 4: Posek v koncesijskih gozdovih gozdnih
gospodarstev v letu 2009 v m3
Table 4: Felling in forest services’ concession forests in
2009 in m3

Št. enot
Povprečje
Mediana
Std. Odklon
Minimum
Maksimum

2009
14
75.288
55.372
53.173
7.941
181.879

pomenijo nujno tudi različnega vpliva na uspešnost
poslovanja gozdnega gospodarstva, saj nanjo vplivajo
tudi prihodki iz drugih dejavnosti, ki so v nekaterih
gozdnih gospodarstvih večji, drugod pa manjši.
Za približno sliko o vplivu prihodka iz koncesijskih gozdov na celotni prihodek posameznega
gozdnega gospodarstva v preglednici 5 prikazujemo strukturo prihodka po posameznih gozdnih
gospodarstvih za leto 2005 (opomba: za leto 2009
nimamo teh podatkov, vendar menimo, da se v
štirih letih delež posameznih prihodkov ni bistveno
spremenil).
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Preglednica 5: Struktura prihodkov po posameznih gozdnih gospodarstvih v letu 2005 v deležih
Table 5: Structure of income according to individual forest services in 2005 in shares

Koncesionar
SGG Tolmin
GG Bled
Gozdarstvo Gorenjske
GOZD Ljubljana
GG Postojna
Gozdarstvo Grča Kočevje
GG Novo Mesto
GG Brežice
GG Celje
GG Slovenj Gradec
GG Maribor
GLG Murska Sobota
Gozdarstvo G. Radgona
Snežnik Kočevska Reka

Prihodki iz
Prihodki iz Drugi prihod- Negozdarski
koncesijskih zasebnih goz- ki gozdarstva
prihodki
gozdov v celo- dov v celotnih
v celotnih
v celotnih
tnih prihodkih
prihodkih
prihodkih
prihodkih
,62
,25
,02
,12
,29
,20
,11
,22
,13
,06
,01
,75
,24
,44
,01
,16
,16
,11
,03
,60
,55
,06
,01
,22
,32
,19
,03
,28
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
Ni podatka
,36
,20
,04
,28
,20
,06
,03
,69
,53
,10
,00
,17
,64
,05
,25
,04
,48
,00
,18
,20
,25
,00
,00
,73

Prevozi v
celotnih
prihodkih
,00
,19
,04
,15
,10
,16
,18
Ni podatka
,11
,01
,20
,02
,13
,03

Vir: prirejeno po Kavčič in Slapničar, 2007, str. 20.

Podatki iz preglednice 5 kažejo, da ima največji
delež prihodkov iz koncesijskih gozdov GLG Murska
sobota, ki je hkrati tudi tisto gozdno gospodarstvo,
ki ima primerjalno z drugimi gozdnimi gospodarstvi v koncesijskih gozdovih najmanj poseka (razen
Gozdarstva Gornja Radgona), kar je razvidno iz
preglednice 3. Iz preglednice 5 je nazorno razviden
vpliv prihodkov iz koncesijskih gozdov na celotne
prihodke gozdnega gospodarstva in s tem na njegov
dobiček.
Za gozdna gospodarstva, ki so sodelovala v
raziskavi, nas je zanimalo tudi, kolikšna sta obseg
realiziranih dnin in posek na realizirano dnino v
koncesijskih gozdovih v letu 2009, kar prikazuje
preglednica 6.
V gozdnem gospodarstvu je število realiziranih
dnin v posameznem letu odvisno od količine posekanega lesa in od normativov, ki se pri tem uporabljajo.
Normativov, ki jih uporabljajo posamezna gozdna
gospodarstva, nimamo na voljo, predvidevamo pa,
da med njimi v normativih ni bistvenih razlik, saj
so bili ti vseskozi usklajeni na ravni Slovenije. Zato
razlike v količini poseka na dnino med gozdnimi
gospodarstvi lahko iščemo v različnih naravnih in
proizvodnih razmerah. Razlika v obsegu poseka na
dnino je nazorno vidna iz slike 1.
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Preglednica 6: Število dnin in posek lesa/dnino v
koncesijskih gozdovih v m3 v letu 2009
Table 6: Number of day wages and felling /day wage in
concession forests in m3 in 2009

Koncesionar
SGG Tolmin
GG Bled
GG Postojna
Gozdarstvo Grča
Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor
GLG Murska Sobota
Skupaj

Število
dni

Posek/dnino v
letu 2009 (v m3)

6.117
6.337
8.602

16,34
6,29
17,88

9.099
9.811
6.371
1.575
47.912

19,99
14,26
16,48
17,04
15,60

3.2 Podatki o stroških, ki se uporabljajo
za izračun prodajne cene dnine
3.2 Data on costs used for a day wage’s
selling price costing
Kot je bilo že omenjeno, je za izračun prodajne cene
dnine bistvena izhodiščna plača delavca sekača. Zato
smo izračun napravili v dveh različicah, in sicer smo
kot izhodiščno urno postavko upoštevali:
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Slika 1: Posek lesa/
dnino v koncesijskih
gozdovih v m3 v letu
2009
Figure 1: Hourly rate
of a logger from an
individual FS in
2009

1. povprečno urno postavko delavca sekača posameznega gozdnega gospodarstva za leto 2009
in
2. povprečno urno postavko delavca sekača po
kolektivni pogodbi za leto 2009.

3.2.1		Postavke za izračun dnine z
upoštevanjem povprečne urne postavke
delavca sekača posameznega gozdnega
gospodarstva
3.2.1		 Items for day wage costing taking into

account a logger’s average hourly rate
in an individual forest service

Izhodišče je urna postavka delavca sekača (postavka I/1
v preglednici 1) posameznega gozdnega gospodarstva in
na njegovi podlagi izračunana povprečna urna postavka
delavca sekača gozdarstva Slovenije za leto 2009, kjer
smo kot ponder upoštevali delež posameznega analiziranega gozdnega gospodarstva v poseku v koncesijskih

gozdovih omenjenih gozdnih gospodarstev v letu 2009.
Podatki so prikazani v preglednici 7.
Tehtana povprečna urna postavka delavca sekača
v analiziranih gozdnih gospodarstvih je leta 2009
znašala 4,746 €/uro. Od tehtanega povprečja sta
najbolj odstopala SGG Tolmin, ki je imel najvišjo
urno postavko delavca sekača, in sicer 5,3099 €/uro,
ter GLG Murska Sobota, ki je imel najnižjo urno
postavko delavca sekača in je znašala 4,5923 €/uro.
Za lažjo predstavo je v sliki 2 urna postavka delavca
sekača posameznega gozdnega gospodarstva v letu
2009 prikazana tudi grafično.
Nato smo na urno postavko delavca sekača postopoma dodajali stroške, ki so vezani neposredno na
delavca sekača. Ker je zanje značilno, da delajo na
prostem in so tako izpostavljeni posebnim vremenskim razmeram, imajo pravico do dodatka zaradi
posebnih pogojev dela (postavka I/2). Vendar pa
so ta dodatek pri oblikovanju plače upoštevala le
štiri gozdna gospodarstva od sedmih. V povprečju

Preglednica 7: Urna postavka delavca sekača posameznega gozdnega gospodarstva v letu 2009 in njeno odstopanje
od tehtanega povprečja
Table 7: Hourly rate of a logger in an individual forest service in 2009 and its deviation from the weighted mean

Koncesionar
SGG Tolmin
GG Bled
GG Postojna
G Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor
GLG Murska Sobota
Tehtano povprečje
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Urna postavka delavca sekača
v letu 2009 (v €/uro)

Odstopanje od tehtanega
povprečja (v €)

5,3099
4,6483
4,8100
4,6248
4,6508
4,6732
4,5923
4,7460

0,5639
–0,0977
0,0640
–0,1212
–0,0952
–0,0728
–0,1537
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Slika 2: Urna postavka delavca sekača posameznega GG-ja v letu 2009
Figure 2: Hourly rate of a logger from an individual FS in 2009

je v proučevanih gozdnih gospodarstvih ta dodatek
znašal 0,41 €/uro oz. 8,63 % na izhodiščno urno
postavko delavca sekača. Na povprečno velikost
dodatka je zelo vplivalo Gozdarstvo Grča Kočevje,
kjer je ta dodatek znašal kar 1,28 €/uro oz. so zaradi
tega dodatka na izhodiščno urno postavko delavca
sekača dodali kar 27,69 % dodatek.
Delavec ima pravico tudi do dodatka za leta
službovanja (postavka I/3). V nasprotju z dodatkom
zaradi posebnih pogojev dela so dodatek za leta službovanja pri izračunu prodajne cene dnine upoštevala
vsa gozdna gospodarstva, in sicer v povprečju 0,4
€/uro, kar v povprečju pomeni 8,52 % dodatek na
izhodiščno urno postavko delavca sekača. Največji
dodatek za leta službovanja so upoštevali v SGG
Tolmin, in sicer 0,76 €/uro oz. 14,23 % na njihovo
izhodiščno urno postavko delavca sekača, najnižji
dodatek pa v GG Postojna, in sicer 0,23 €/uro oz. le
4,78 % na izhodiščno urno postavko delavca sekača.
Razlogov za razlike nismo proučevali posebej,
predvidevamo pa, da je razlog v drugačni strukturi
delavcev sekačev v letih službovanja.
Posredni stroški plač, ki so sicer vezani na delavca,
vendar niso odvisni od njegovega opravljenega dela
(postavka I/4), se večinoma nanašajo na nadomestila
plač za čas, ko delavec ne dela. Taka nadomestila so
v vsakem podjetju, saj so pravila o tem določena v
zakonu o delovnih razmerjih in v kolektivni pogodbi.
Za gozdarstvo so pravila načelno določena v Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Ur. l. RS, 16/2005, 37/
2006, 99/2008 in 30/2009), nadrobno pa v Tarifni
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prilogi h Kolektivni pogodbi (Ur. l. RS, 37/2006,
19/2008 in 99/2008). Ker so to obveznosti, ki jih
morajo gozdna gospodarstva upoštevati pri določanju
pravic delavcev sekačev, jih je treba upoštevati tudi
v izračunu dnine. Ti stroški v povprečju povečujejo
izhodiščno urno postavko delavca sekača za 2,39 €/
uro, kar v povprečju pomeni kar 50,41 % pribitek na
urno postavko. Največji pribitek upoštevajo pri GG
Novo mesto, in sicer 56,3 %, najmanjšega pa imajo
v GLG Murska Sobota, in sicer 41,48 %. Med temi
stroški prevladuje nadomestilo za letni dopust, ki je
v povprečju skoraj 30 % dodatka posrednih stroškov
plač, sledijo pa regres za letni dopust s povprečno
23 %, bolniški dopust v breme podjetja s povprečno
14,47 %, nadomestilo za dneve, ko delavec ne more
delati in je upravičen do nadomestila s povprečno
14,45 %, drugo s povprečno 8,19 % ter nadomestilo za
državne praznike s povprečno 7,47 %. Druge postavke
pa imajo v povprečju zelo majhne odstotke.
V povezavi s plačami imamo v Sloveniji dvoje vrst
prispevkov in davkov. To so na eni strani prispevki in
davki iz plač, na drugi pa prispevki in davki na plače
(postavka I/5). Prvi so sestavina plač in sodijo med
stroške plač, zato jih vsa podjetja tudi vkalkulirajo
med stroške plač. Ti prispevki in davki so v kalkulaciji
zajeti v urni postavki. Drugačen pa je značaj prispevkov in davkov na plače. Ti sicer niso sestavina plač,
so pa sestavina stroškov, in sicer, ker se spreminjajo
s spremembo velikosti plač, saj so predpisani kot
odstotek na plače, jih upoštevamo med stroški dela.
V vsakem primeru pa morajo biti prispevki in davki
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na plače prikazani ločeno, saj pomenijo le povečanje
stroškov za podjetje in ne vplivajo na velikost plač
zaposlenih. Največji dodatek na urno postavko delavca
sekača so imeli zaradi prispevkov in davkov na plače
v GG Bled, in sicer 1,6 €/uro, kar je 34,42 % pribitek
na urno postavko delavca sekača, v povprečju pa ta
dodatek znaša le 1,34 €/uro, kar je 28,25 % pribitek.
Najmanjši dodatek na urno postavko delavca sekača
so imeli v SGG Tolmin, kjer je znašal le slab 1 €/uro.
To je 18,75 % pribitek na urno postavko sekača v tem
gozdnem gospodarstvu.
Delavci imajo zato, ker prihajajo na delo, tudi
določene druge posredne stroške, ki se nanašajo
na delavca sekača (postavka I/6) in ki jim jih mora
povrniti podjetje, s katerim imajo sklenjeno delovno
razmerje. Najmanjša višina teh stroškov je določena v kolektivni pogodbi oziroma tarifnem delu
kolektivne pogodbe. V gozdarstvu, kjer proizvajalni
proces poteka na različnih deloviščih, so ponavadi ti
stroški večji kot v drugih podjetjih, kjer le-ta poteka
vedno na istem mestu, to je v proizvajalni hali. V
povprečju so gozdna gospodarstva za te stroške na
izhodiščno urno postavko sekača dodala 1,89 €/uro
oz. 40 %. Največji dodatek so imeli v GG Maribor,
kjer je znašal 2,54 €/uro oz. 54,3 %, najmanjšega pa
v SGG Tolmin, kjer je dodatek znašal le 1,47 €/uro
oz. 27,72 %. Med drugimi posrednimi stroški dela,
ki se nanašajo na delavca sekača, prevladujejo stroški
prevoza na delo in z dela, ki v povprečju pomenijo
kar 54 % dodatka drugih posrednih stroškov, sledijo
pa nadomestilo za prehrano s povprečno 33,38 %
ter rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi s povprečno 10,37 %.
Med značilnostmi gozdarstva je tudi dejstvo, da
se delavci zaradi narave dela lahko sorazmerno hitro
poškodujejo, zato morajo obvezno uporabljati zaščitna
sredstva (postavka I/7). V aktih posameznih gozdnih
gospodarstev so natančna določila, katera zaščitna
sredstva je treba uporabljati, kolikšna je njihova doba
koristnosti in tako naprej. Za našo analizo smo gozdna
gospodarstva zaprosili, naj napravijo seznam zaščitnih
sredstev, navedejo njihovo ceno, dobo koristnosti, tako
da je bilo mogoče ugotoviti letne stroške zaščitnih sredstev. Preračun na enoto (uro) so napravila posamezna
gozdna gospodarstva sama. V proučevanih gozdnih
gospodarstvih so za stroške, med katerimi so navajali
delovne hlače, hlače z mrežico, telovnik, čevlje, škornje,
čelado, majice in rokavice, v povprečju dodali 0,39 €
na urno postavko delavca sekača, kar je v povprečju
8,3 % pribitek. Ta dodatek je največji v GG Maribor,
kjer znaša 0,5 €/uro oz. 10,68 %, najmanj pa v GG
Postojna, kjer znaša 0,31 €/uro oz. 6,44 %.
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Delavci sekači za svoje delo uporabljajo tudi posebna
orodja (postavka I/8), ki lahko sodijo ali med osnovna
sredstva ali pa med obratna. Taka orodja so lahko ali
v lasti delavcev ali v lasti gozdnega gospodarstva. V
vsakem primeru pa s temi sredstvi nastajajo stroški,
ki jih je treba poravnati iz prodajne cene, kar pomeni,
da morajo biti takrat, ko prodajno ceno določamo na
podlagi metode stroški plus, kot v našem primeru, ti
stroški vkalkulirani v ceno, sicer podjetje nima vira za
njihovo pokrivanje. Med take stroške sodijo, denimo,
amortizacija motornih žag, stroški vzdrževanja, stroški
zamenjave, če gre za obratna sredstva, itn. Ti stroški
so v proučevanih gozdnih gospodarstvih v povprečju
znašali skoraj 1 € na urno postavko delavca sekača, kar
je v povprečju skoraj 21 % dodatek. Največji dodatek v
povezavi s temi stroški so imeli v GLG Murska Sobota,
in sicer 1,55 €/uro, kar je 33,73 % dodatek na urno
postavko sekača, najmanjšega pa v SGG Tolmin, kjer
je znašal le 0,45 €/uro oz. 8,41 %.
Zbirne postavke od I/1 do I/8 sestavljajo torej
stroški, ki se nanašajo na delavca sekača, in na eni
strani vključujejo plačilo delavcu za opravljeno
delo, na drugi pa plačilo tistih posrednih stroškov,
za katere je značilno, da so vezani na delavca sekača
in je zato logično, da mora za njihovo poplačilo
»zaslužiti« on sam. Koliko znašajo ti stroški na uro
sekača po posameznih gozdnih gospodarstvih in
skupaj, je razvidno iz preglednice 8.
Iz preglednice 8 je razvidno, da je imel v letu
2009 največje stroške, vezane neposredno na delavca
sekača, GG Maribor, kjer so znašali 13,54 €/uro,
najmanjše pa GLG Murska Sobota, kjer so znašali 11,57 €/uro. Iz teh podatkov smo s pomočjo
ponderja, ki je izračunan kot delež posameznega
analiziranega gozdnega gospodarstva v poseku v
koncesijskih gozdovih, analiziranih gozdnih gospodarstev v letu 2009, izračunali tudi tehtana povprečja
za posamezno skupino stroškov in njihovo vsoto.
Tako lahko ugotovimo, da so v povprečju stroški,
vezani neposredno na delavca sekača v proučevanih gozdnih gospodarstvih, znašali 12,57 €/uro.
Prikazano je tudi, kolikšen delež ima posamezna
skupina stroškov v celotnih stroških, ki so vezani
neposredno na delavca sekača. Največji delež ima
urna postavka delavca sekača, ki v povprečju s 37,76
% predstavlja vseh stroškov, vezanih neposredno
na delavca sekača. Sledijo posredni stroški plač, ki
so sicer vezani na delavca, vendar niso odvisni od
njegovega opravljenega dela s povprečno 19,03 %,
drugi posredni stroški dela, ki se nanašajo na delavca
sekača s povprečno 15,07 %, in prispevki ter davki
na plače s povprečno 10,67 %.
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Preglednica 8: Pregled stroškov, vezanih neposredno na delavca sekača v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in
njihovo tehtano povprečje
Table 8: Overview of the costs connected directly with a logger in the year 2009 according to forest services and their
weighted mean

I/4

I/5
I/6
I/7
I/8

0,7558 0,3166 0,2300 0,3435 0,4188 0,5300 0,3914 0,4042
Dodatek za leta službovanja
Posredni stroški plač, ki so sicer
vezani na delavca, vendar niso
2,8978 2,2723 2,2300 2,1948 2,6184 2,5814 1,9051 2,3925
odvisni od njegovega opravljenega dela

0,0322

Prispevki in davki na plače
Drugi posredni stroški dela, ki
se nanašajo na delavca sekača
Posredni stroški dela, ki nastajajo zaradi zaščite pri delu
Stroški materiala, povezani z
delom

0,9958 1,5998 1,4900 1,2878 1,4993 1,2533 1,1003 1,3408

0,1067

1,4720 2,0903 2,3600 1,6204 1,5633 2,5377 1,5256 1,8938

0,1507

0,4129 0,3666 0,3100 0,3842 0,3918 0,4990 0,4901 0,3928

0,0312

0,4468 1,4660 1,1200 0,5892 1,1617 1,4686 1,5488 0,9903

0,0788

Skupaj

12,5240 12,7940 12,5900 12,3250 12,3040 13,5430 11,5530 12,5690

1,0000

Treba pa se je zavedati, da delavci sekači brez
»podpornih« dejavnosti ne morejo opravljati svojega
dela. Prisotni sta dve vrsti podpornih dejavnosti, in
sicer ena, ki delavcem pripravi razmere, da lahko
opravljajo svoje delo, in druga, ki zanje opravi tako
imenovane administrativne in poslovodske dejavnosti. Prvo vrsto podpornih dejavnosti opravljajo
delovodje, katerih naloga je priprava in organizacija
poseka, nadzor sečnje, prevzem proizvodnje in še
kaj (postavka II). Med njimi prevladujejo stroški
neposrednih bruto plač delovodij, ki v povprečju
predstavljajo kar 45,45 % dodatka stroškov proizvodne režije, sledijo pa drugi posredni stroški
dela, ki se nanašajo na delovodje s povprečno 24,76
%, posredni stroški plač, ki so sicer vezani na delo
delovodje, vendar niso odvisni od njegovega opravljenega dela s povprečno 13,39 %, ter prispevki in
davki na plače s povprečno 9,58 %. V proučevanih
gozdnih gospodarstvih so ti stroški skupaj znašali v
povprečju 1,41 €/uro, kar je v povprečju skoraj 30-%
dodatek na urno postavko delavca sekača. Največji
dodatek za stroške proizvodne režije imajo v GLG
Murska Sobota, in sicer 1,76 €/uro, kar je 38,25-%
dodatek na urno postavko sekača, najmanjšega pa v
GG Postojna, kjer na urno postavko delavca sekača
za te stroške dodajo 1,31 €/uro, kar je 27,23-% pri206

GLG Murska
Sobota

Delež
postavke

I/3

GG Maribor

0,0326

GG Novo
mesto

0,2337 0,0346 0,0400 1,2804 0,0000 0,0000 0,0000 0,4095

G. Grča
Kočevje

Tehtano
povprečje

I/2

GG Postojna

0,3776

Urna postavka delavca sekača
Dodatek zaradi posebnih
pogojev dela

GG Bled

5,3099 4,6483 4,8100 4,6248 4,6508 4,6732 4,5923 4,7460

Postavke (v €/uro)

I/1

SGG Tolmin

Koncesionar

0,1903

bitek. Čeprav ima GG Postojna najmanjši dodatek
za te stroške na urno postavko delavca sekača v
absolutnem znesku, pa njegov pribitek v relativnem
pomenu ni najmanjši. Tega ima SGG Tolmin, kjer
je pribitek le 26,45 %.
V drugo skupino podpornih dejavnosti sodita
dve dejavnosti. Ene so tako imenovane skupne dejavnosti gozdarstva, za katere ni nujno, da so prisotne
v vseh gozdnih gospodarstvih, in vključujejo podporne dejavnosti delavcem sekačem in delovodjem
na terenu. Druge pa so skupne dejavnosti podjetja,
ki so prisotne v vsakem gozdnem gospodarstvu in
se nanašajo na skupne službe na ravni podjetja kot
celote. Stroški, ki se nanašajo na skupne dejavnosti
gozdarstva (postavka III), in vključujejo stroške plač
in druge stroške administrativnih delavk na terenu,
v proučevanih gozdnih gospodarstvih v povprečju
znašajo skoraj 1 € na urno postavko delavca sekača,
kar je v povprečju 19,71 % dodatek. Največji dodatek
v povezavi s temi stroški so imeli v GG Novo mesto,
in sicer 1,82 €/uro, kar je dobrih 39 % dodatka.
Po drugi strani pa GG Bled za te stroške sploh ne
povečuje izhodiščne urne postavke delavca sekača.
Pri stroških, ki jih povzročajo skupne dejavnosti
podjetja (postavka IV), ki so organizirane skupaj
za gozdarske in »negozdarske« dejavnosti, pa je
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treba s pomočjo kalkulacije ugotoviti, koliko teh
stroškov odpade na dejavnost gozdarstva. Ti stroški, ki vključujejo stroške skupnih služb, stroške
raziskovalne dejavnosti in druge stroške v proučevanih gozdnih gospodarstvih v povprečju znašajo
2,63 €/uro, kar je v povprečju 55,46 % dodatek na
urno postavko delavca sekača. Največji absolutni
dodatek v povezavi s temi stroški imajo v SGG
Tolmin, kjer ta dodatek znaša več kot 4 €/uro. Ni pa
to tudi največji relativni pribitek na urno postavko
delavca sekača. Tega ima GLG Murska Sobota,
in sicer 89,42 %. Najmanjši dodatek za stroške
skupnih dejavnosti podjetja ima GG Novo mesto,
in sicer dobra 2 €/uro, kar je 45,23 % dodatka na
urno postavko delavca sekača.
Za delovanje podjetja pa je potrebna tudi finančna
funkcija, ki sodi med temeljne izvajalne funkcije.
Njena naloga je zagotoviti, da bo na voljo dovolj
denarja za plačilo zapadlih obveznosti s čim manjšimi stroški. V bistvu gre pri finančni funkciji za
pridobivanje, razporejanje in vračanje denarja. V
podjetju se pojavljajo številni dogodki, ki povzročajo stroške financiranja (postavka V). Ti stroški
so lahko na eni strani posledica potreb po novem
viru denarja, po drugi pa dejstva, da podjetje ne
more pravočasno poravnati svojih obveznosti. V
prvem primeru imamo stroške obresti, v drugem
pa zamudne obresti. Čeprav je gozdarstvo tradicionalno znano kot plačilno sposobna dejavnost, v
zaostrenih razmerah, kot so trenutno, tudi gozdna
gospodarstva niso imuna pred tovrstnimi stroški.
Stroški financiranja, ki torej vključujejo stroške
obresti za posojila, zamudne obresti dobaviteljem
ter druge finančne stroške, v proučevanih gozdnih

gospodarstvih v povprečju znašajo 0,29 €/uro, kar
je v povprečju slabih 6 % dodatka na urno postavko
delavca sekača. Največji dodatek v povezavi s temi
stroški imajo v GG Postojna, kjer znaša 0,66 €/uro,
kar je 13,72 % pribitek, najmanjšega pa v GG Bled,
kjer je znesek resnično majhen, saj znaša le 0,0056
€/uro, kar je 0,12 % dodatek.
Če vse predstavljene postavke stroškovne cene
(od I do V) seštejemo, izračunamo polno lastno
ceno urne postavke delavca sekača v letu 2009, kar
je predstavljeno v preglednici 9.
Iz preglednice 9 je razvidno, da ima najnižjo
polno lastno ceno GG Bled, kjer znaša 16,81 €/uro,
najvišjo pa SGG Tolmin, kjer znaša 19,63 €/uro,
kar je za 16,82 % več kot v GG Bled. Iz podatkov
so s pomočjo ponderja, ki je izračunan kot delež
posameznega analiziranega gozdnega gospodarstva
v poseku v koncesijskih gozdovih teh gozdnih
gospodarstev v letu 2009, izračunana tudi tehtana
povprečja za posamezno postavko in njihova
vsota. Tako lahko ugotovimo, da je v povprečju
polna lastna cena urne postavke delavca sekača v
letu 2009 v proučevanih gozdnih gospodarstvih
znašala 17,84 €/uro.
Izračunali smo tudi, kolikšen delež ima v povprečju posamezna postavka stroškov v polni lastni ceni
urne postavke delavca sekača v proučevanih gozdnih
gospodarstvih, kar prikazuje slika 3. Največji delež
se nanaša na stroške, vezane neposredno na delavca
sekača, ki v povprečju predstavljajo kar 70,46 % polne
lastne cene urne postavke. Sledijo stroški skupnih
dejavnosti podjetja s povprečno 14,75 %.
Ker smo mi želeli ugotoviti, koliko je stroškovna
cena dnine, ki znaša 8 ur, smo polno lastno ceno urne

Preglednica 9: Polna lastna cena urne postavke delavca sekača v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in kot tehtano
povprečje
Table 9: Full own price of a logger’s hourly rate in the year 2009 according to forest services and as weighted mean

I
II
III
IV
V

Stroški, vezani neposredno na delavca sekača
Stroški proizvodne režije
Stroški skupnih dejavnosti gozdarstva
Stroški skupnih dejavnosti podjetja
Stroški financiranja
Polna lastna cena urne
postavke
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Delež
postavke

Tehtano
povprečje

GLG
Murska
Sobota

GG
Maribor

GG Novo
mesto

G. Grča
Kočevje

GG
Postojna

GG Bled

Postavke (v €/uro)/

SGG
Tolmin

Koncesionar

12,5247 12,7945 12,5900 12,3251 12,3041 13,5432 11,5536 12,5698 0,7046
1,4043

1,5329

1,3100

1,4145

1,3662

1,4552

1,7565

1,4148 0,0793

1,0120

0,0000

0,5300

1,2171

1,8168

0,4181

0,8931

0,9354 0,0524

4,1685

2,4745

2,5000

2,4547

2,1034

2,2461

4,1066

2,6321 0,1475

0,5250

0,0058

0,6600

0,0563

0,4870

0,0759

0,1420

0,2882 0,0162

19,6345 16,8077 17,5900 17,4677 18,0775 17,7385 18,4518 17,8402 1,0000
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Slika 3: Struktura polne lastne cene urne postavke delavca sekača
proučevanih gozdnih
gospodarstev
Figure 3: Structure of full
own price of a logger’s
hourly rate in the studied
forest services

postavke delavca sekača pomnožili z 8, kar prikazuje
preglednica 10, za lažjo predstavo pa še slika 4.
Nas ni zanimala le absolutna cena dnine, temveč
smo želeli ugotoviti tudi, kolikšen koeficient pribitka
na urno postavko delavca sekača moramo uporabiti
za njen izračun. Pri tem smo morali upoštevati dva
dejavnika. Prvič, da so urne postavke za posamezna
nadomestila, do katerih je delavec opravičen, ko ne
dela, lahko enaka ali pa različna plači za opravljeno
delo pri normalni kakovosti dela in normalnem
doseganju učinkov. Drugič pa, da je delež časa, ko
ima delavec pravico do nadomestila, sorazmerno
skromen. Zato smo kot ponder upoštevali delež ur
posamezne vrste nadomestila v celotnem razpoložljivem času (174 ur). Na teh podlagah smo ugotovili
posamezne koeficiente kot dodatke k osnovni plači,
do katere bi bil delavec sekač upravičen, če bi delal.
Koliko so koeficienti po posameznih gozdnih gospodarstvih in zbirno za republiško raven, je razvidno iz

preglednice 11. Najmanjši pribitek na urno postavko
delavca sekača ima GG Bled, kjer znaša 3,6159,
največjega pa GLG Murska Sobota, kjer pribitek
znaša 4,0180, kar je za 11,12 % več kot v GG Bled.
Izračunana so tudi tehtana povprečja za posamezen
pribitek in njihova vsota. Tako lahko ugotovimo, da
je v povprečju celoten pribitek na urno postavko
delavca sekača v letu 2009 v proučevanih gozdnih
gospodarstvih 3,7590.

3.2.2		Postavke za izračun dnine z
upoštevanjem izhodiščne plače delavca
sekača po kolektivni pogodbi
3.2.2		 Items for day wage costing taking

into account initial logger’s salary in
accordance with collective contract

Na enak način smo izračunali dnino tudi v drugem
primeru, le da smo kot izhodišče upoštevali izho-

Preglednica 10: Stroškovna cena dnine v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in kot tehtano povprečje
Table 10: A day’s full cost in the year 2009 according to forest services and as weighted mean

Koncesionar
SGG Tolmin
GG Bled
GG Postojna
G Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor
GLG Murska Sobota
Tehtano povprečje
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Polna lastna cena urne postavke
(v €/uro)

Dnina
(v €)

19,6345
16,8077
17,5900
17,4677
18,0775
17,7385
18,4518
17,8402

157,0760
134,4616
140,7200
139,7416
144,6200
141,9080
147,6144
142,7219
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Slika 4: Cena dnine
po posameznih
gozdnih gospodarstvih in povprečna cena dnine
za leto 2009
Figure 4: A day
wage price in
individual forest
services and average day wage
price for the year
2009

Preglednica 11: Koeficienti pribitka na urno postavko sekača v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in kot tehtano povprečje
Table 11: Overhead rate to hourly rate of a logger according to forest services and as weighted mean
Tehtano
povprečje

Delež
pribitka

Polna lastna cena urne
postavke

GLG
Murska
Sobota

V

Stroški skupnih dejavnosti
podjetja
Stroški financiranja

GG
Maribor

IV

GG Novo
mesto

III

Stroški skupnih dejavnosti
gozdarstva

G. Grča
Kočevje

II

Stroški, vezani neposredno
na delavca sekača
Stroški proizvodne režije

GG
Postojna

I

GG Bled

Postavka

SGG
Tolmin

Koncesionar

2,3587

2,7525

2,6175

2,6650

2,6456

2,8981

2,5159

2,6485

0,7046

0,2645

0,3298

0,2723

0,3059

0,2938

0,3114

0,3825

0,2981

0,0793

0,1906

0,0000

0,1102

0,2632

0,3906

0,0895

0,1945

0,1971

0,0524

0,7850

0,5323

0,5198

0,5308

0,4523

0,4806

0,8942

0,5546

0,1475

0,0989

0,0012

0,1372

0,0122

0,1047

0,0162

0,0309

0,0607

0,0162

3,6977

3,6159

3,6570

3,7770

3,8870

3,7958

4,0180

3,7590

1,0000

diščno plačo za delavca sekača, ki po tarifnem
delu kolektivne pogodbe sodi v IV. tarifni razred z
zneskom mesečne bruto plače 804,72 € (Obvestilo
Sindikata gozdarstva Slovenije, 2010). Ta odločitev ne
vpliva le na izhodiščno urno postavko, ampak na vsa
nadomestila, katerih velikost je odvisna od velikosti
izhodiščne plače. Zato smo pred samim izračunom
natančno analizirali posamezne postavke in presodili, ali so stalne ali spremenljive narave. Kot stalne
smo ocenili tiste, ki so neodvisne od plače in so ali
odvisne od dejanskih razmer ali pa od zakonodaje,
ki predpisuje minimalne zneske. Tako smo kot fiksne
stroške označili naslednje postavke: regres za letni
dopust, druge stroške zaradi izostankov delavcev z
dela, stroške zaščitnih sredstev, stroške motornih žag
in druge opreme v gozdu, stroške skupnih dejavnosti
podjetja in stroške financiranja, nadomestilo za
prehrano, prevoz na delo in z dela ter še nekatere
druge. Vsi drugi stroški pa so spremenljivi, saj je
njihova velikost odvisna od velikosti izhodiščne
GozdV 69 (2011) 4

plače. Ker so ti stroški v stalnem razmerju z izhodiščno plačo, smo napravili računalniški program,
v katerega smo vgradili dosedanja razmerja po
posameznih gozdnih gospodarstvih. S programom
smo napravili preračune na novo izhodiščno plačo
in na tak način ugotovili nove vrednosti posameznih
dodatkov pa tudi stroškovno ceno dnine. Menimo,
da je program zelo koristen, saj ga je za preračun
mogoče uporabiti vedno, kadar se spremeni izhodiščna plača, saj upošteva dejstvo, da se razmerja
med posameznimi postavkami spremenijo zaradi
stalnih stroškov. Polna lastna cena urne postavke
delavca sekača po novem izračunu za posamezno
gozdno gospodarstvo in za povprečno slovensko
gozdno gospodarstvo po posameznih postavkah je
razvidna iz preglednice 12.
Tudi po tem izračunu bi imel GG Bled najnižjo
polno lastno ceno urne postavke, ki znaša 16,12 €/
uro, najvišjo pa GLG Murska Sobota, kjer bi znašala
18,51 €/uro, kar je za 14,84 % več kot v GG Bled. Iz
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podatkov smo s pomočjo ponderja, ki je izračunan
kot delež posameznega analiziranega gozdnega gospodarstva v poseku v koncesijskih gozdovih analiziranih
gozdnih gospodarstev v letu 2009, izračunali tudi
tehtana povprečja za posamezno postavko in njihovo
vsoto. Tako lahko ugotovimo, da bi bila v proučevanih
gozdnih gospodarstvih v letu 2009 v povprečju polna
lastna cena urne postavke po novem izračunu 17,37
€/uro, kar je za 2,6 % manj kot pri prvotnem izračunu.
Prikazano je tudi, kolikšen delež bi imela v primeru
novega izračuna v povprečju posamezna postavka
stroškov v polni lastni ceni. Deleži se bistveno ne
razlikujejo od prvotnega izračuna. Največji delež bi
se še vedno nanašal na stroške, vezane neposredno na
delavca sekača, ki v povprečju pomenijo 70 % polne
lastne cene urne postavke. Sledijo stroški skupnih
dejavnosti podjetja s 15,15 % in stroški proizvodne
režije s skoraj 8 %.
Tudi za to različico izračuna, kjer kot izhodišče
upoštevamo izhodiščno plačo delavca sekača po
tarifnem delu kolektivne pogodbe, smo na podlagi
podatkov izračunali koeficiente dodatka na urno
postavko delavca sekača za posamezna gozdna
gospodarstva in za slovensko povprečno gozdno
gospodarstvo, ki jih prikazuje preglednica 13.
Najmanjši pribitek na urno postavko sekača ima
GG Bled, kjer znaša 3,4852, največjega pa v GLG
Murska Sobota, kjer znaša 4,0026, kar je za 14,85
% več kot v GG Bled. Izračunana so tudi tehtana

povprečja za posamezni pribitek in njihova vsota.
Tako lahko ugotovimo, da je v proučevanih gozdnih
gospodarstvih v letu 2009 v povprečju celotni pribitek
na urno postavko delavca sekača 3,7566.
Kot je bilo že omenjeno: če polno lastno ceno
urne postavke pomnožimo z 8, izračunamo stroškovno ceno dnine v letu 2009 po novem izračunu
za posamezna gozdna gospodarstva in za povprečno
slovensko gozdno gospodarstvo, kar prikazuje
preglednica 14.

3.3 Izračun dobička v prodajni cene
dnine
3.3 Costing of the profit within the day
wage’s selling price
Kot je bilo že omenjeno, je bil glavni namen naše
raziskave izračunati prodajno ceno dnine, ki mora,
tako kot prodajna cena drugih podjetij, prispevati
k dobičku gozdnega gospodarstva. Znesek dobička
smo izračunali tako, da smo najprej dobičkonosnost
sredstev, ki je izračunana kot petletno povprečje
dobičkonosnosti gospodarstva Slovenije in petletno
povprečje dobičkonosnosti gozdarstva Slovenije
(podatke o dobičkonosnosti je gozdnim gospodarstvom posredovala GZS), pomnožili s sredstvi, ki
se uporabljajo pri gozdarski dejavnosti. Nato smo
tako dobljeni znesek dobička preračunali kot delež
dobička najprej v prihodkih in nato še na stroškovno

Preglednica 12: Polna lastna cena urne postavke po novem izračunu v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in kot
tehtano povprečje
Table 12: Full own price of hourly rate in accordance with the new costing in the year 2009 according to forest services
and as weighted mean

I

Stroški, vezani neposredno
na delavca sekača

II

Stroški proizvodne režije

1,2188

1,4139

1,2780

1,4145

1,3609

III

Stroški skupnih dejavnosti
gozdarstva

0,8814

0,0000

0,5096

1,2171

IV

Stroški skupnih dejavnosti
podjetja

4,1685

2,4745

2,5000

V

Stroški financiranja

0,5250

0,0058

0,6600

Polna lastna cena urne
postavke
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10,5555 12,2245 12,2720 12,1974 12,0872 13,4386

Delež
postavke

Tehtano
povprečje

GLG
Murska
Sobota

GG
Maribor

GG
Novo
mesto

G. Grča
Kočevje

GG
Postojna

GG Bled

Postavke (v €/uro)

SGG
Tolmin

Koncesionar

11,6059

12,1625 0,7001

1,4411

1,7573

1,3756 0,0792

1,8067

0,4138

0,8994

0,9154 0,0527

2,4547

2,1034

2,2461

4,1066

2,6321 0,1515

0,0563

0,4870

0,0759

0,1420

0,2882 0,0166

17,3492 16,1187 17,2197 17,3400 17,8451 17,6155

18,5112

17,3738 1,0000
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Preglednica 13: Koeficienti pribitka na urno postavko sekača po novem izračunu v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih
in kot tehtano povprečje
Table 13: Overhead rate to hourly rate of a logger according to the new costing in the year 2009 according to forest
services and as weighted mean

SGG
Tolmin

GG Bled

GG
Postojna

G. Grča
Kočevje

GG
Novo
mesto

GG
Maribor

GLG
Murska
Sobota

Tehtano
povprečje

Koncesionar

Stroški, vezani neposredno na
delavca sekača

2,2824

2,6432

2,6535

2,6374

2,6135

2,9058

2,5095

2,6298

Postavke

I
II

Stroški proizvodne režije

0,2635

0,3057

0,2763

0,3059

0,2943

0,3116

0,3800

0,2974

III

Stroški skupnih dejavnosti
gozdarstva

0,1906

0,0000

0,1102

0,2632

0,3906

0,0895

0,1945

0,1979

IV

Stroški skupnih dejavnosti
podjetja

0,9013

0,5350

0,5406

0,5308

0,4548

0,4857

0,8879

0,5691

V

Stroški financiranja

0,1135

0,0013

0,1427

0,0122

0,1053

0,0164

0,0307

0,0623

=

Polna lastna cena urne
postavke

3,7513

3,4852

3,7233

3,7493

3,8585

3,8089

4,0026

3,7566

Preglednica 14: Stroškovna cena dnine po novem izračunu v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in kot tehtano
povprečje
Table 14: Full cost according to the new costing in the year 2009 according to forest services and as weighted
mean

Koncesionar
SGG Tolmin
GG Bled
GG Postojna
G Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor
GLG Murska Sobota
Tehtano povprečje

Polna lastna cena urne postavke
(v €/uro)

Dnina
(v €)

17,3492
16,1187
17,2197
17,3400
17,8451
17,6155
18,5112
17,3738

138,7936
128,9494
137,7572
138,7197
142,7608
140,9241
148,0896
138,9902

ceno. Absolutna velikost dobička v prodajni ceni
se pri enem ali drugem izračunu ne spremeni, saj
izhodiščna plača ne vpliva na njegovo velikost;
vpliva pa na koeficient dodatka na stroške, saj se
isti znesek preračuna na različne podlage. Razlike,
ki se pojavljajo med gozdnimi gospodarstvi, so torej
le posledica različnega obsega sredstev, saj so bila
izhodišča za izračun koeficienta, ki se uporabi na
sredstva pri vseh gozdnih gospodarstvih, enaka.
Kolikšen je torej dobiček v absolutnem znesku v
ceni dnine in kolikšen je njegov pribitek na stroške
po enem in drugem načinu izračuna za posamezno
gozdno gospodarstvo ter za povprečno slovensko
gozdno gospodarstvo, je razvidno iz preglednice
15.
GozdV 69 (2011) 4

Iz preglednice 15 je razvidno, da niso velike razlike v pribitku za dobiček na urno postavko delavca
sekača med prvim in drugim načinom izračuna.
Samo pri SGG Tolmin je razlika nekoliko večja, in
sicer 3 odstotne točke. V obeh primerih ima največji pribitek na urno postavko delavca sekača GG
Maribor, in sicer pri prvem načinu izračuna 27,29
%, pri drugem 27,57 %, najmanjšega pa Gozdarstvo
Grča iz Kočevja, in sicer pri obeh načinih izračuna
18,89 %. Pri obeh načinih izračuna smo izračunali
tudi tehtano povprečje, zato lahko rečemo, da v
Sloveniji gozdna gospodarstva na stroškovno ceno
dnine v povprečju dodajo skoraj 8 € za dobiček,
kar je v povprečju 20,61 % oz. 21,15 % pribitek na
izhodiščno urno postavko delavca sekača.
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Preglednica 15: Dobiček v absolutnem znesku in njegov koeficient pribitka na stroške po prvem in drugem načinu
izračuna za posamezno gozdno gospodarstvo in kot tehtano povprečje
Table 15: Profit in absolute value and its overhead rate to costs in accordance with the first and the second costing
method for an individual forest service and as weighted mean

Stroškovna
cena dnine 1
(v €)

Koeficient
pribitka na
UP sekača 1

Stroškovna
cena dnine 2
(v €)

Koeficient
pribitka na
UP sekača 2

Koncesionar

Dobiček
(v €)

SGG Tolmin

8,6024

157,0760

0,2025

138,7936

0,2325

GG Bled

7,6328

134,4616

0,2053

128,9494

0,2063

7,3600
6,9872
7,2312
10,2008

140,7200
139,7416
144,6200
141,9080

0,1913
0,1889
0,1944
0,2729

137,7572
138,7197
142,7608
140,9241

0,1989
0,1889
0,1954
0,2757

GLG Murska Sobota

8,6784

147,6144

0,2362

148,0896

0,2346

Tehtano povprečje

7,8261

142,7219

0,2061

138,9902

0,2115

GG Postojna
G Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor

Ko smo na podlagi dobljenih rezultatov izračunali
strukturo prodajne cene po prvem in drugem načinu
izračuna, smo ugotovili, da imajo v strukturi prodajne
cene daleč največji delež stroški, ki so vezani neposredno
na delavca sekača, in sicer znaša ta delež pri prvem načinu
izračuna v povprečju kar 66,79 %, pri drugem načinu
pa 66,27 %. Sledijo stroški skupnih dejavnosti podjetja
s povprečno 13,99 % oz. 14,34 % ter stroški proizvodne
režije s povprečno 7,52 % oz. 7,5 %. Dobiček ima pri
prvem načinu izračuna v povprečju 5,20-% delež, pri
drugem pa 5,33-% v prodajni ceni dnine.
Na tak način smo pridobili vse podatke, potrebne
za izračun koeficienta dodatka na urno postavko
delavca sekača v letu 2009 po posameznih gozdnih
gospodarstvih po obeh načinih izračuna ter kot
tehtano povprečje, kar v zbirni obliki prikazuje
preglednica 16.
Iz preglednice 16 je razvidno, da ima najmanjši
pribitek na urno postavko delavca sekača pri obeh
načinih izračuna GG Bled, kjer znaša 3,8211 oz.
3,6915, največjega pa GLG Murska Sobota, kjer
znaša 4,2542 oz. 4,2371. Izračunana so tudi tehtana
povprečja. Tako lahko ugotovimo, da je v povprečju
celotni pribitek na urno postavko delavca sekača v
letu 2009 v proučevanih gozdnih gospodarstvih po
prvem načinu izračuna znašal 3,9651, po drugem
pa 3,9682. To pomeni, če tehtano povprečno urno
postavko delavca sekača, ki je pri prvem načinu
izračuna znašala 4,7460 €/uro, pri drugem pa 4,6248
€/uro, pomnožimo s celotnim tehtanim povprečnim
koeficientom dodatka in pomnožimo še z 8 urami
za dnino, izračunamo prodajno ceno dnine, ki znaša
150,55 € oz. 146,82 €. Lahko opazimo, da razlike med
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prvim in drugim načinom izračuna niso velike. Če
bi se država odločila za drugi način izračunavanja
cene dnine, bi vsa gozdna gospodarstva, razen GLG
Murska Sobota, pri katerem praktično ne nastaja
razlika, saj se prodajna cena dnine poveča le za
0,48 €, kar je 0,3-% povečanje, nekoliko izgubila.
Največ bi izgubilo SGG Tolmin, katerega prodajna
cena dnine bi se zmanjšala za dobrih 18 €, kar je
približno 11-% zmanjšanje. Pri preostalih gozdnih
gospodarstvih pa razlike ne bi bile velike, saj bi na
primer GG Bled izgubilo dobrih 5 € na dnino, kar
je 3,88 %, GG Postojna pa slabih 3 € oz. 2 %.

4
4

DISKUSIJA

DISCUSSION

Ko smo ugotavljali stroškovno ceno dnine, smo
upoštevali dva načina izračuna, in sicer z namenom,
da bi lahko ugotovili, koliko bi država prihranila
ali pridobila, če bi pri izračunu stroškovne cene
dnine upoštevala eno ali drugo različico ter koliko
se zmanjša ali poveča dobiček v posameznem
gozdnem gospodarstvu, če bi država pri izračunu
stroškovnega dela dnine priznala povprečno plačo
delavca sekača ali pa izhodiščno plačo po kolektivni
pogodbi. Koliko pridobi ali izgubi eden ali drugi, je
razvidno iz preglednice 17, kjer so prikazani stroški
dnine, izračunani na oba načina za posamezno
gozdno gospodarstvo in za povprečno slovensko
gozdno gospodarstvo ter kolikšno je odstopanje
v odstotku.
Če pri izračunu stroškovne cene dnine v letu 2009
po posameznih proučevanih gozdnih gospodarstvih
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Preglednica 16: Urna postavka delavca sekača, pribitek na urno postavko delavca sekača ter prodajna cena dnine
pri obeh načinih izračuna po posameznih gozdnih gospodarstvih
Table 16: Logger’s hourly rate, overhead to the logger’s hourly rate and day wage’s selling price in both costing methods
by individual forest services

Koeficient Koeficient
pribitka na pribitka na
UP sekača 1 UP sekača 2

Koncesionar

UP 1
(v €/uro)

UP 2
(v €/uro)

PC dnine 1
(v €)

PC dnine 2
(v €)

SGG Tolmin

5,3099

4,6248

165,6784

147,3960

3,9002

3,9838

GG Bled
GG Postojna
G Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor

4,6483
4,8100
4,6248
4,6508
4,6732

4,6248
4,6248
4,6248
4,6248
4,6248

142,0944
148,0800
146,7288
151,8512
152,1088

136,5822
145,1172
145,7069
149,9920
151,1249

3,8211
3,8482
3,9658
4,0813
4,0686

3,6915
3,9222
3,9382
4,0540
4,0846

GLG Murska Sobota

4,5923

4,6248

156,2928

156,7680

4,2542

4,2371

Tehtano povprečje

4,7460

4,6248

150,5480

146,8163

3,9651

3,9682

kot izhodišče upoštevamo doseženo plačo delavca
sekača v gozdnih gospodarstvih, je razvidno, da
imajo v SGG Tolmin stroškovno ceno dnine višjo
od slovenskega povprečja za 14,35 € oz za 10 %, v
GG Bled pa nižjo za 8,26 € oz. za slabih 6 %. Razlika
med najvišjo in najnižjo stroškovno ceno dnine je v
tem primeru 22,6 € oz. 16,8 %. Če pa pri izračunu
stroškovne cene dnine v letu 2009 po posameznih
proučevanih gozdnih gospodarstvih kot izhodišče
upoštevamo izhodiščno plačo za delavca sekača
po tarifnem delu kolektivne pogodbe, je razvidno,
da imajo v tem primeru najvišjo stroškovno ceno
dnine v GLG Murska Sobota, in sicer 148,1 €, ki je
od slovenskega povprečja višja za 9,1 € oz. za 6,38
%, najnižjo pa tudi pri tem izračunu v GG Bled, kjer
znaša 128,95 € in je od slovenskega povprečja nižja

za 10,05 € oz. za dobrih 7 %. Razlika med najvišjo
in najnižjo stroškovno ceno dnine je pri tem načinu
izračuna 19,14 € oz. 14,8 %, kar je za 2 odstotni točki
manj kot pri prvem načinu izračuna.
Lahko ugotovimo, da v velikosti stroškovne cene
dnine, izračunane na oba načina, ni velikih razlik.
Iz tega izhaja, da so v slovenskem gozdarstvu plače
precej usklajene z izhodiščnimi plačami po kolektivni
pogodbi. Analizo smo sicer napravili le za delavca
sekača, vendar si upamo trditi, da je tako tudi pri
drugih delovnih mestih. Težko je namreč verjeti, da
delavci sekači ne bi protestirali, če bi bilo njihovo delo
manj vrednoteno od drugih del in obratno. Težko je
tudi verjeti, da bi bili vsi drugi delavci zadovoljni, če bi
se pri plačah dajalo prednost sekačem. Še nazornejše
so razlike v stroškovnih cenah dnin, izračunanih

Preglednica 17: Stroškovna cena dnine po obeh načinih izračuna v letu 2009 po gozdnih gospodarstvih in kot
tehtano povprečje ter odstopanje od tehtanega povprečja v odstotku
Table 17: Full cost in accordance with both costing methods in 2009 according to forest services and as weighted mean
and deviation from the weighted mean in percent

Koncesionar

Dnina 1 (v €)

Odstopanje od tehtanega povprečja 1
(v %)

Dnina 2 (v €)

Odstopanje od tehtanega povprečja 2
(v %)

SGG Tolmin

157,0760

10,06 %

138,7936

–0,14 %

GG Bled
GG Postojna
G Grča Kočevje
GG Novo mesto
GG Maribor

134,4616
140,7200
139,7416
144,6200
141,9080

–5,79 %
–1,40 %
–2,09 %
1,33 %
–0,57 %

128,9494
137,7572
138,7197
142,7608
140,9241

–7,04 %
–0,86 %
–0,19 %
2,64 %
1,36 %

GLG Murska Sobota

147,6144

3,43 %

148,0896

6,38 %

Tehtano povprečje

142,7219
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Slika 5: Razlike v stroškovnih cenah dnin, izračunanih na oba načina po posameznih gozdnih gospodarstvih in
kot tehtano povprečje
Figure 5: Differences in full cost calculated in accordance with both methods according to individual forest services
and as weighted mean

na oba načina, vidne s slike 5, iz katere je razvidno,
da odstopanja med dninami, izračunanimi na oba
načina, resnično niso velika. Gozdno gospodarstvo,
pri katerem nastajajo večje razlike, je le GG Tolmin,
kjer je razlika med dnino 1 in dnino 2 13,17-%.
Glavni namen raziskave je bilo ugotoviti, ali je
koeficient dodatka na urno postavko delavca sekača
za izračun cene dnine, ki je bi sprejet leta 1999 in v
drugačnih razmerah, še ustrezen ali ne. Torej, želeli
smo ugotoviti ali obstoječa cena dnine delavca sekača
zagotavlja poplačilo vseh neposrednih in posrednih
proizvajalnih stroškov ter prispeva k poplačilu
skupnih stroškov podjetja in za dobiček. Iz analize,
ki jo je napravil Oddelek za gozdarstvo v letu 1999,
je razvidno, da je bil takrat izračunani koeficient
dodatka na neposredno plačo delavca sekača 3,59 pri
nebenificirani delovni dobi in 3,68 pri beneficirani.
Ker v našem izračunu nismo upoštevali benificirane
delovne dobe, smo dobljene koeficiente primerjali le
s koeficientom za nebenificirano delovno dobo. Po
prvem načinu izračuna, pri katerem smo upoštevali
doseženo plačo delavca sekača za opravljeno delo v
gozdnih gospodarstvih, smo izračunali ta koeficient
3,9651, pri izračunu na drugi način, pri katerem smo
kot izhodišče upoštevali izhodiščno plačo delavca
sekača po tarifnem delu kolektivne pogodbe, pa
3,9682. V obeh primerih je za dobrih 10 % več, kot
je koeficient pribitka iz leta 1999 pri nebenificirani
delovni dobi. Izračun vseh treh koeficientov je
prikazan v preglednici 18.
Menimo, da izračun iz leta 1999 ni več ustrezen,
saj so se od takrat zelo spremenile razmere poslo214

vanja, in da je izračun iz naše raziskave bolj realen
in primernejši za odločanje v prihodnje. V našem
izračunu smo natančno zajeli vse postavke, ki jih
mora gozdno gospodarstvo pokriti iz prodajne
cene in utemeljili njihovo velikost. Izračun smo
prikazali stopenjsko, po posameznih postavkah,
zato menimo, da smo gozdnim gospodarstvom in
različnim organom na ravni države, ki odločajo o
politiki gospodarjenja z gozdovi ter o višini dnine,
dali tudi ustrezne smernice za poslovne odločitve,
saj določene postavke lahko tudi izločijo oz. jih
spremenijo, če bodo menili, da je to smiselno.

5

POVZETEK

Gozdarstvo sodi med panoge dejavnosti, znotraj
katere je tudi taka, pri kateri se prodajne cene ne
oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja,
temveč na podlagi stroškov. Med take dejavnosti sodi
posek lesa v koncesijskih gozdovih, ki jih je država
dala v gospodarjenje gozdnim gospodarstvom na
podlagi koncesijske pogodbe. Pri teh dejavnostih
je bistveno, da mora biti prodajna cena določena
tako, da omogoča pokrivanje vseh potrebnih stroškov in prispeva k dobičku podjetja, pri opravljanju
dejavnosti pa ne omogoča neracionalnosti. Zato
mora biti metodologija za določanje najprej stroškovne cene, nato pa prodajne skrbno izbrana in
teoretično korektna. V prispevku je podan predlog
metodologije oblikovanja stroškovne in prodajne
cene dnine za posek lesa v koncesijskih gozdovih
Slovenije. Po predlagani metodologiji je po podatkih
gozdnih gospodarstev za leto 2009 napravljen tudi
GozdV 69 (2011) 4
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Preglednica 18: Povprečni količniki dodatka na urno postavko delavca sekača za leti 1999 in 2009
Table 18: Average overhead rate to the logger’s hourly rate for the years 1999 and 2009

Postavke

+
=
+
=

Stroški, ki se nanašajo na delavca sekača
Posredni stroški podjetja
Stroškovna cena dnine
Dobiček
Prodajna cena dnine

konkretni izračun prodajne cene dnine delavca
sekača in izračunan koeficient potrebnega dodatka
na neposredno urno postavko delavca sekača, ki bi
služil za poplačilo posrednih stroškov in dobička.
Izračun je napravljen v dveh različicah: v prvi je kot
izhodiščna urna postavka upoštevana povprečna
urna postavka delavca sekača posameznega gozdnega
gospodarstva Slovenije za leto 2009, v drugi pa urna
postavka delavca sekača po kolektivni pogodbi za
gozdarstvo za leto 2009. Pri prvem načinu izračuna
je koeficient dodatka na neposredno plačo delavca
sekača 3,9651, pri drugem pa 3,9682, kar je v obeh
primerih za dobrih 10 % več, kot je koeficient dodatka
iz leta 1999 pri nebenificirani delovni dobi, ko je
le-ta znašal 3,59.

Leto 1999
Koeficient
pribitka

Leto 2009
Koef. pribitka –
1. način

Leto 2009
Koef. pribitka –
2. način

2,22
1,30
3,52
0,07
3,59

2,6485
1,1105
3,7590
0,2061
3,9651

2,6298
1,1268
3,7566
0,2115
3,9682

the suggested method. The costing was carried out
in two versions: an average hourly rate of a logger
from an individual forest service in Slovenia for the
year 2009 was considered as the starting position
in the first version and a logger’s hourly rate in
accordance with the collective contract for forestry
for the year 2009 in the second one. Overhead rate
to the direct salary of a logger amounts to 3.9651 in
accordance with the first method and to 3.9682 in
accordance with the second one; in both cases it is
about 10% higher as the overhead rate for the year
1999 for years of service without addition when it
amounted to 3.59.

7
7

6

SUMMARY

Forestry belongs to occupational branches comprising also occupations whose forming of selling prices
is based on costs instead on offer and demand. Felling
of wood in concession forests whose management
has been handed over to forest services on the basis
of a concession contract by the state ranks among
these occupations. Setting the selling price in such a
way that it enables settling up all necessary costs and
adding to the profit of the company without allowing
irrational performing of activities is crucial for these
occupations. The methodology for determining of,
firstly, full cost and, afterwards, of selling price must
therefore be handpicked and theoretically correct.
The article presents a suggestion of methodology
for forming full cost and selling price of a day wage
for felling wood in concession forests in Slovenia.
Also the concrete costing of selling price of a logger’s day wage and of the needed overhead rate to
the hourly rate of a logger, covering the indirect
costs and profit, were calculated on the basis of the
forest services’ data for 2009 in accordance with
GozdV 69 (2011) 4
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Znanstvena razprava
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Razvoj certificiranja gozdov in tržni vidiki certificiranih lesnih
proizvodov
Development of Forest Certification and Marketing Perspectives of Certified Wood
Products
Mitja PiškuR
Izvleček:
Piškur M.: Razvoj certificiranja gozdov in tržni vidiki certificiranih lesnih proizvodov. Gozdarski vestnik, 69/2011,
št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 17. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Prispevek obravnava razvoj certificiranja gozdov in sledenja lesa, še posebej na primeru rabe tropskih gozdov.
Razumevanje vzrokov izginjanja gozdov omogoča presojanje ukrepov, ki so bili, in so še, uporabljeni za zmanjšanje
obsega deforestacije in degradacije gozdov ter trgovanja z nelegalnim lesom. Predstavljene so ravni certificiranja
in njihove medsebojne povezave. Tržni vidiki certificiranih lesnih proizvodov so gonilo širjenja certificiranja med
podjetji in posledično certificiranja gozdov. Nakazani so neposredni in posredni pozitivni vidiki za certificirana
podjetja z vidika zagotavljanja skladnosti z državnimi in mednarodnimi politikami.
Ključne besede: certificiranje gozdov, sledenje lesa, certificirani lesni proizvodi, trg
Abstract:
Piškur M.: Development of Forest Certification and Marketing Perspectives of Certified Wood Products. Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 17. Translated
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The article deals with the development of forest certification and wood tracking, shown primarily on the example
of tropical wood use. Understanding the reasons for forest vanishing enables estimating the measures used (once
and today) to decrease the scope of deforestation and forest degradation as well as illegal wood trade. Certification
levels and their mutual links are presented. Marketing perspectives of the certified wood products are the driving
force of expansion of certification among companies and, consequently, forest certification. We indicate direct
and indirect positive aspects for certified companies from the viewpoint of ensuring harmony with national and
international politics.
Key words: forest certification, wood tracking, certified wood products, market

1

UVOD

Svetovna Banka in WWF (World Wildlife Fund)
sta si zadali za cilj 200 milijonov ha certificiranih
gozdov v letu 2005, ki bi morali biti razporejeni
enakomerno glede na razvitost držav. Razvite države
so ta cilj že dosegle, države v razvoju pa so v letu
2002 dosegle le 6,4 % ciljnih površin. Stanje vzbuja
skrb glede na prvotni namen certificiranja, ki naj bi
predstavljal instrument za promocijo trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi v tropih. Prvotni namen
certificiranja gozdov je bil preprečiti uničevanje
tropskih gozdov in ne certificiranje gozdov v državah s trajnostnim gospodarjenjem, kot so države v
Evropi in Severni Ameriki.
Namen prispevka je prikazati genezo certificiranja gozdov in sledenja certificiranega lesa.
216

Za razumevanje pomena in razvoja certificiranja
gozdov in sledenja certificiranega lesa je po naši
oceni bolj pomembno razkriti vzroke za ta proces
ter osvetliti pomen za podjetja v lesnopredelovalni
verigi. Poseben poudarek je zato tudi na problemu
rabe tropskih gozdov in tropskega lesa.
Analiza in predstavitev strukture standardov
presega namen članka, zato ni obravnavana, jo pa
lahko bralec sam razišče s pomočjo javno dostopnih standardov, še bolj pa preko javno dostopnih
poročil. Priporočamo pregled poročila o skladnosti
gospodarjenja v slovenskih gozdovih glede na zahteve
standarda FSC.
Mag. M. P., Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2,
1000 Ljubljana
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2

NASTANEK IDEJE
CERTIFICIRANJA GOZDOV

Certificiranje gozdov in sledenje lesa se je pojavilo
kot odgovor na pereče probleme netrajnostne rabe
gozdov v tropih in neučinkovitost odmevnih akcij
bojkota tropskega lesa v evropskih mestih, ki niso
dosegle predvidenega namena, nasprotno, posledica
so bila porušena in spremenjena globalna tržna
razmerja, posledično pa tudi delitev vrednosti v
produkcijski verigi. Z družbenimi spremembami
in globalizacijo so nevladne organizacije, kupci
in industrija postali pozorni in zaskrbljeni tudi na
načine pridobivanja lesa v državah nekdanje Sovjetske
zveze in v državah južne in jugovzhodne Evrope.
Prvi začetki uvajanja certificiranja trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi so bili prisotni v začetku
90-ih let. Vodilno vlogo pri razvoju ideje so imele
različne nevladne okoljske organizacije (WWF –
World Wildlife Fund, Greenpeace).

2.1 Stanje in vzroki za izginjanje
gozdnih površin
Eden od poglavitnih razlogov za pritiske javnosti in
mednarodne skupnosti so bila alarmantna poročila o
izginjanju gozdnih površin v tropih. Obseg in stopnje
spreminjanja gozdnih površin v svetu prikazujeta
preglednica 1 in slika 1.

Preglednica 1: Stopnje izgube površin gozdov v obdobjih
1980-1995 (State of the world's forests, 1997)

Področje

Delež spremembe
glede na leto 1980

Evropa

+4,1

S. Amerika

+2,6

Avstralija, Nova Zelandija,
Japonska

+1,0

Razvite države

+2,7

Države Azije v razvoju in
Oceanija

–6,4

Afrika

–10,5

Latinska Amerika in
Oceanija

–9,7

Države v razvoju

–9,1

Po podatkih FAO (State of the world's forests,
1997), je v obdobju 1980-90 letno izginilo 12,2 mio
ha gozdov, večina v tropih. V obdobju 1960-1980
naj bi tako izginilo 450 mio ha gozdov. Obseg naj
bi bil odvisen od demografskih kazalcev, ekonomske rasti in politike držav. Varangis in sod. (1993)
dvomijo v tak obseg deforestacije, ki ga je podal
FAO. Argumentirajo, da naj bi po podatkih FAO v
Braziliji v letu 1987 izginilo 8 mio ha vendar avtorji
menijo, da je bil takrat realen obseg zmanjšanja
površin gozdov 2,3 – 2,6 mio ha.

S. in C. Amerika

Slika 1: Prikaz sprememb gozdnih površin v obdobju 1990-2000 (v 1.000 ha) (State of the world‘s forests, 2003)
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Mednarodni podatki dokazujejo, da je največji
problem glede izginjanja površin gozdov prisoten v
tropih. Zaradi tega v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljamo zapletene vzroke za krčenje
gozdov v tropih, ki niso tako enostavni, kot se zdi
na prvi pogled.

2.2 Vzroki in ozadje izginjanja tropskih
gozdov
Okoljevarstvena gibanja predpostavljajo, da mednarodna trgovina vodi k degradaciji okolja, in zaradi
tega podpirajo omejitve v trgovanju in neoliberalni
trgovini, ki temelji na načelih GATT (The General
Agreement on Tariffs and Trade). V skladu s predpostavko, da mednarodni trg s tropskim lesom vodi
v krčenje tropskih gozdov so se v preteklosti pojavili
pritiski na prepoved trgovanja s tropskim lesom,
ker naj bi ta (apriori!?) izviral iz netrajnostnega
gospodarjenja.
Vzroke za izginjanje gozdnih površin v tropih
lahko združimo v tri skupine (Varangis in sod.,
1993): krčenje za kmetijsko proizvodnjo in živinorejo, komercialno pridobivanje lesa in potrebe
po lesu za ogrevanje. Po Johnsonu (1991) je 64 %
vzrokov za izginjanje gozdnih površin povezanih s
kmetijstvom, sledi pridobivanje lesa (18 %), potrebe
po lesu za ogrevanje (10 %) in živinoreja (8 %). Svetovna banka je v 90-ih letih 60 % vzrokov pripisala
kmetijstvu. Varangis in sod. (1993) so menili, da ti
deleži ne upoštevajo dinamike, ki običajno vsebuje
interakcije naštetih faktorjev. Glavni problem vidijo
v razkoraku med javnim in zasebnim interesom v
tropih. To se zrcali v nejasnih lastniških odnosih
in porazdelitvi stroškov in koristi tropskih gozdov.
Tako so v državah v razvoju gozdovi večinoma v
državni lasti, poleg tega koncesionarji običajno tudi
ne upoštevajo lokalnega prebivalstva in jemljejo
gozd zgolj kot surovinski vir. Posledice se zrcalijo v
povečanem obsegu sečnje in povečevanju kapacitet
domače lesne industrije.

2.3 Ukrepi za rešitev problema
gospodarjenja z gozdovi v tropih
Problematiko stanja gozdov v tropih se skuša rešiti s
političnimi in raznovrstnimi zakonodajnimi ukrepi
pri izvozu in uvozu tropskega lesa.
S strani proizvajalk lesa se pojavljajo predvsem
izvozne omejitve. Namen ukrepa je preprečevanje
izvoza okroglega lesa ter podpora razvoja lastne
predelovalne industrije (primarne in finalne). Učinki
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tovrstnih ukrepov so nejasni. Po izračunih Varangisa
in sod. (1993) so bili v Indoneziji in Maleziji stroški
ukrepa večji od koristi. V Indoneziji je prišlo do
izrazito izvozno naravnane predelovalne industrije.
Posledica je bila zmanjševanje cen hlodovine na
domačem trgu glede na cene na mednarodnem trgu.
Razlika v cenah hlodovine je bila na nek način subvencija predelovalni industriji. Glavni učinek ukrepa
je podcenjenost hlodovine v državah proizvajalkah.
Zaradi navideznega občutka ne-pomanjkanja hlodovine dobi gozdna raba tal slabši položaj glede na
druge rabe (npr. kmetijstvo). Za doseganje višjih
gospodarskih učinkov v gozdovih lahko pride do
še večje eksploatacije gozdov. Izkušnje iz preteklosti
kažejo, da taki ukrepi niso zmanjšali obsega deforestacije, nasprotno, kot vzporedni pojav se je pojavil
povečan obseg nelegalno trgovanja z lesom. Največji
problem tovrstnih ukrepov in njihovih posledic leži
v slabem nadzoru države (Varangis in sod., 1993).
S strani držav uvoznic tropskega lesa se pojavljajo
uvozne omejitve in bojkoti rabe tropskega lesa. Ti
ukrepi so bili prisotni na trgih Evropske unije in
ZDA. Učinkovitost tovrstnih ukrepov glede na namen
zmanjševanja obsega deforestacije je vprašljiva.
Razlogi za to so (Varangis in sod., 1993):
– že tako podcenjena vrednost gozdov se še
zmanjša,
– vpliv ukrepov je majhen in zajema maksimalno
20 % tropskega lesa na svetovnem trgu,
– azijski uvozniki uvozijo nad 50 % tropskega lesa,
ki se pojavlja na trgu,
– prepovedi in bojkoti nimajo vpliva na prave
razloge deforestacije tropskih gozdov.
Ukrepi, ki omejujejo trgovanje s tropskim lesom,
lahko torej še povečajo obseg deforestacije v tropih
(Varangis in sod., 1993).
Na politični ravni se problem tropskih gozdov (in
drugih gozdov v državah v razvoju) povezuje tudi z
političnim procesom Zmanjševanja emisij iz deforestacije in degradacije gozdov (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation, akronim
REDD) v okviru Klimatske konvencije Združenih narodov (UNFCCC) in političnih dogovorov
na mednarodni ravni pri doseganju nadaljevanja
Kjotskega sporazuma, saj je izginjanje gozdov eden
glavnih vzrokov za emisije toplogrednih plinov.
Deforestacija in degradacija gozdov doprineseta
skoraj 20 % svetovnih emisij toplogrednih plinov,
več kot celoten sektor transporta. Ocenjuje se, da
bo podpora razvitih držav znašala za te namene do
30 milijard USD letno.
GozdV 69 (2011) 4
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Zaradi neučinkovitosti tako mednarodnih kot
državnih in nevladnih iniciativ se je tako v devetdesetih letih pojavila ideja certificiranja. Ideja sloni
na principu delovanja trga, ki naj bi bil mehanizem
pospeševanja uveljavitve trajnostnega gospodarjenja.
Kot tržni instrument naj bi omogočal uveljavljanje
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi preko vpliva
potrošnikov. Prva neodvisna organizacija, ki je začela
s certificiranjem, je bil Forest Stewardship Council
(FSC). Ustanovili so jo predstavniki nevladnih
organizacij (WWF) in drugi predstavniki znotraj
gozdarstva in trgovine. Zaradi kompleksnosti problematike, stroškov ter nesoglasij so se kasneje začeli
oblikovati različne nacionalni in večnacionalni sistemi certificiranja. Velika združenja lesne industrije
in različna združenja zasebnih lastnikov gozdov so
kot odgovor na monopolno ravnanje FSC pospeševali
razvoj drugih certifikacijskih standardov, ki so danes
združeni pod okriljem Programa za potrjevanje
certifikacijskih shem - PEFC (The Programme for
the Endorsement of Forest Certification ).
Ključna informacija za razumevanje možnosti
vplivanja certificiranja gozdov in sledenja lesa na nelegalno pridobivanje lesa je informacija o trgovinskih
tokovih in deležih izvoza po državah. Na svetovnem
trgu se tako pojavi le 1 % nelegalne proizvodnje okroglega lesa (''Illegal'' … , 2004). Dodatno Varangis in sod.
(1995) poudarjajo, da je ključen element presojanja
koristi certificiranja znanje o dinamiki in stanju v
trgovini s tropskim lesom. V letu 1990 je bilo nad
70 % tropskega lesa v zunanji trgovini proizvajalcev
uvoženega v države v razvoju in Japonsko. Na teh

trgih pa ni povpraševanja po certificiranem lesu. Z
upoštevanjem tovrstnih značilnosti in razmerij so
možnosti vplivanja na obseg nelegalnega pridobivanja
okroglega lesa minimalne in prizadenejo le manjši del
podjetij in posameznikov, ne dotakne pa se ključnih
vzrokov. Tudi Varangis in sod. (1993; 1995) so z
analizo tokov in vzrokov nelegalnega pridobivanja
lesa prišli do enakih zaključkov.
Tropski les je bil in je še pod stalnim udarom
različnih bojkotov in diskriminacije. Razumljivo je,
da so na začetku nastajanja ideje certificiranja države
v razvoju le-to označevale kot vrsto ekoimperializma
razvitih držav. Nekateri so bili (upravičeno) mnenja,
da bodo države v razvoju izgubile del konkurenčne
prednosti. Nekatere lokalne vlade v Evropi zahtevajo, da mora tropski les imeti certifikat, nekatere
uporabljajo še bolj restriktivne ukrepe.

3

RAVNI CERTIFICIRANJA

Certificiranje gospodarjenja z gozdovi in sledenja
lesa vpliva na gospodarjenje posredno preko trga.
Na način gospodarjenja vpliva od zgoraj (kupci
izdelkov) navzdol (gospodarjenje z gozdovi).
Certificiranju gospodarjenja z gozdovi sledi
sledenje lesa in ekološko označevanje izdelkov
(eco-labelling). Sredstvo komunikacije s kupcem
predstavljajo blagovne znamke sistemov. Končni
rezultat celotnega procesa certificiranja je lesni izdelek, ki je narejen delno ali v celoti iz lesa, ki izvira iz
certificiranih gozdov s trajnostnim gospodarjenjem.
Celoten sistem certificiranja prikazuje slika 2.

Slika 2: Celoten sistem certificiranja na različnih ravneh (Piškur, 2005)
GozdV 69 (2011) 4
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Slika 3: Razpored
certificiranih gozdov
po regijah v letu
1996 (Baharuddin
in Simula, 1996)

Slika 4: Delež certificiranih gozdov
po regijah (Attyi in
Simula, 2002)

3.1 Certificiranje gospodarjenja z gozdovi
Certificiranje gospodarjenja z gozdovi je definirano
kot neodvisno presojanje kakovosti gospodarjenja z
gozdovi glede na zahteve standardov, ki vključujejo
tako standarde stanja kot tudi standarde upravljanja
in vodenja. Certifikacija gospodarjenja z gozdovi
se običajno nanaša na gozdnogospodarsko enoto,
ki se jo presoja. Tovrstna certifikacija lahko zajema
gozdnogospodarske enote posamično ali v skupinah,
lahko je izvedena tudi na nacionalni ali subnacionalni
ravni (Baharuddin in Simula, 1996).
V začetku leta 1996 je bilo certificirano 5 milijonov
ha gozdov. Izdano je bilo 25 certifikatov v 13 državah.
Proizvodnja okroglega lesa v teh gozdovih je znašala
3.478.000 m3/leto (Baharuddin in Simula, 1996).
Razpored gozdov po regijah prikazuje slika 3.
Stanje v letu 2002 prikazuje slika 4. Z razvojem
certificiranja gozdov so se spremenila prvotna razmerja med certificiranimi gozdovi, ki se v zadnjem
desetletju niso spremenila. Po zadnjih podatkih se
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tudi v letu 2010 okoli 90 % certificiranih površin
nahaja v Evropi, državah nekdanje Sovjetske zveze in
Severni Ameriki (Oliver in sod., 2010). Certificiranje
gozdov v tropskih državah poteka še vedno počasi in
skoraj izključno po sistemu FSC, ki je tržno najbolj
zanimiv, predvsem zaradi možnosti izvoza lesa in
izdelkov v Evropo in Severno Ameriko.
Skupaj je po zadnjih podatkih (Oliver in sod.,
2010) certificiranih 355 milijonov ha gozdov oziroma 9 % površin vseh gozdov na Svetu, od tega dve
tretjini po sistemu PEFC in ena tretjina po sistemu
FSC. Potrebno je poudariti, da med certificiranimi
gozdovi prevladujejo državni gozdovi in veliki gozdni
kompleksi v zasebnem lastništvu.

3.2 Certificiranje sledenja lesa (Chain Of
Custody – CoC)
Sledenje lesa (CoC) je ključni element celotnega
sistema, saj povezuje certificiran les iz trajnostno
gospodarjenih gozdov s potrošnikom. Jasno defiGozdV 69 (2011) 4
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nicijo CoC podaja standard PLUS 1163 (Canadian
Standard Association): Nadzor produkcijske verige
lesa – Chain of Custody (CoC) - je v osnovi sledenje
gozdnih proizvodov, ki izvirajo iz certificiranega
gozda, skozi vse faze lastništva, transporta in preoblikovanja od certificiranega gozda do končnega
uporabnika.
Certifikat CoC je predpogoj za rabo blagovnih
znamk različnih certifikacijskih sistemov. Izdelek z
logotipom certifikacijske sheme končnemu porabniku (kupcu) zagotavlja, da v celoti ali delno izvira iz
certificiranih gozdov. Certifikacijo izvaja neodvisna
tretja stranka, ki preverja skladnost s standardi za
sledenje lesa. Običajno se prične sledenje na kamionski cesti, konča pa se s prodajo lesnih izdelkov.

4

TRG CERTIFICIRANIH LESNIH
PROIZVODOV

Trg sestavljajo vsi potencialni kupci, ki jim je skupna
določena potreba ali želja in so pripravljeni izpeljati
menjavo, da bi zadovoljili to potrebo oziroma željo
(Kotler, 1996). Pri analizi stanja na področju trga
certificiranih lesnih proizvodov (CFP) je potrebna
obravnava različnih vidikov.
Analiza povpraševanja po certificiranih lesnih
proizvodih kaže na prevladujoč vpliv poslovno-trgovinske mreže GFTN - Global Forest and Trade Network, ki jo podpirajo nevladne organizacije, predvsem
WWF. Člani so zavezani k promoviranju rabe FSC
certificiranega lesa. Vpliv je izrazito izražen v Veliki
Britaniji (WWF +95 Group), Nemčiji (WWF Grupe
98) in na Nizozemskem (Stichting Goed Hout!). Člani
mreže so med drugim tudi podjetja IKEA, B&Q, The
Home Depot, OBI, Baumax,… Globalna mreža GFTN
pokriva v določenih državah velik delež povpraševanja
po certificiranih lesnih prozvodih (Velika Britanija,
Nizozemska in ZDA). Povpraševanje po certificiranih lesnih proizvodih izvira predvsem iz velikih
trgovskih podjetij (predvsem segment DIY – Do It
Yourself). Povpraševanje kupcev končnih izdelkov
je zanemarljivo in igra nepomembno vlogo z vidika
povpraševanja (Rametsteiner, 2002).
Pomemben faktor povpraševanja so državne
institucije, katerih vloga se zaradi zelenega javnega
naročanja krepi, ki se v skladu z nacionalnimi
vladnimi izhodišči odločajo za CFP. V Veliki Britaniji predstavljajo državne institucije 40 % vsega
povpraševanja po CFP, na Nizozemskem pa 25 %
(Rametsteiner, 2002). Države podpirajo CFP tudi
zaradi čedalje bolj izpostavljenega nelegalnega
pridobivanja in trženja lesa.
GozdV 69 (2011) 4

Indikator trenutnega povpraševanja po certificiranih lesnih proizvodih je število in struktura
izdanih CoC certifikatov. Struktura CoC certifikatov je indikator tržne zanimivosti certifikacijskega
sistema. Zanimivo je, da je v zadnjih letih kljub
ekonomski krizi (mogoče delno tudi zaradi nje!?)
število izdanih CoC certifikatov naraščalo skoraj
eksponentno, velik vpliv so imeli založniki knjig
s posrednim pritiskom na certificiranje sledenja v
podjetjih papirne industrije.

4.1 Prednosti trženja certificiranih
lesnih proizvodov
Certificiranje gozdov in ekološko označevanje sta
tržna instrumenta. S tržnega vidika so potencialne
prednosti certifikacije (Forsyth, 1998) povečan
delež na trgu, ohranitev trgov in doseganje višje
cene. V nekaterih segmentih (nišah) povpraševanja
so prisotne tudi dodatne premije za certificiran les
(trenutno skoraj izključno za les, ki je certificiran v
skladu s sistemom FSC). Premije so prisotne znotraj
segmenta trdih listavcev (še posebej za tropski les)
in se gibljejo pri žaganem lesu od 12-20 %; Atty in
Simula (2002) navajata za certificiran tropski les
(žagan les in furnir) premije od 5 pa vse do 65 %.
Tudi nekatera podjetja iz ZDA in Švedske navajajo
premije od 5-20 %, premije so bile leta 1999 prisotne tudi pri celulozi (20-30 USD/tono) (Hansen in
Juslin, 1999). Tako visoke premije so tudi posledica
premajhne ponudbe certificiranega tropskega lesa.
Varangis in sod. (1995) ocenjujejo, da je na zelenih
trgih 5-10 % trga (EU 10-20 %, ZDA 5-10 %), ki
zahteva certificiran tropski les. Zelene premije za
tropski les so možne samo v določenih nišah, ki pa
so količinsko omejene. Zanimanje po certificiranih
lesnih proizvodih iz lesa iglavcev je manjše.
Certificiranje postaja instrument marketinga.
Orientiranost k ciljnim skupinam kupcev, ki zahtevajo certificirane lesne proizvode, lahko predstavlja
konkurenčno prednost podjetij. Z uveljavljanjem
strategije diferenciacije (npr. Porter, 1998) se podjetje nagiba k ustvarjanju posebne vrednosti svojih
izdelkov, za katere so v principu kupci pripravljeni
plačati višjo ceno. Dodaten vidik strategije diferenciacije je v primeru certificiranja tudi ohranjanje ali
celo povečevanje deleža na specifičnih segmentih
trga. Podjetje s tako generično strategijo se loči od
drugih po specializiranosti za določen segment trga,
kjer zadovoljuje potrebe po unikatnosti/specifičnosti
lastnosti izdelkov. Poudarjanje ekoloških vidikov v
gozdarstvu zato pridobiva vidno mesto v marke237
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tingu podjetij. Preobrat k zeleni podobi podjetij in
posledična uspešnost je izrazita v skandinavskih
državah (Švedska, Finska). Prodaja certificiranih
lesnih izdelkov je na ta način tudi instrument
komuniciranja z javnostjo in ustvarjanjem 'zelene'
podobe podjetij, kar velja predvsem za trgovino
(Hansen in Juslin, 1999).
Certificiranje sledenja lesa ima širše možnosti
uporabe, ki segajo na različna področja dokazovanja
izvora lesa, dokazovanja legalnosti pridobivanja in
trženja lesa, nadzora tokov lesa (na ravni podjetja,
regije, države), optimizacije rabe lesa, logističnih
rešitev v preskrbovalnih verigah, posredno pri
okoljskih oznakah in posredno pri rabi metode LCA
(Ocena življenjskega kroga proizvodov).

5

ZAKLJUČEK

Certificiranje gospodarjenja z gozdovi in sledenje
certificiranega lesa imata danes nekoliko drugočno
vlogo kot na začetku uvajanja. Certificiranje zagotavlja kupcem, da je les ali proizvod v skladu s
standardi sistemov certificiranja, ki jih preverjajo
neodvisne organizacije. V zadnjem obdobju je
certificiranje gospodarjenja z gozdovi in proizvodov, ki izvirajo iz certificiranih gozdov, dobilo nov
zagon, predvsem v zagotavljanju skladnosti z novimi
mednarodnimi in državnimi politikami ter ukrepi.
S certificiranjem lahko lastniki gozdov in podjetja
v lesnopredelovalni verigi dokazujejo skladnost
z mednarodnimi sporazumi, kot sta CITES, ki
opredeljuje način trgovanja z redkimi rastlinskimi
in živalskimi vrstami in FLEGT (Akcijski plan za
preprečevanje nelegalnega pridobivanja in trgovanja
z lesom), hkrati pa lahko dokazujejo legalnost lesnih
proizvodov ter zagotavljajo skladnost z določili politik in strategij pri zelenih javnih naročilih. Zaradi
razvoja tovrstnih strategij so se pričela pojavljati tudi
sektorska pravila dobre prakse. Kot primer: v Veliki
Britaniji so razširjena Okoljska pravila dobre prakse
pod okriljem Združenja trgovcev z lesom (Timber
Trade Federation).
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Potenciali in perspektive rabe lesne biomase v Sloveniji
Potentials and perspectives of wood biomass use in Slovenia
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Izvleček:
Kranjc, N., Piškur, M.: Potenciali in perspektive rabe lesne biomase v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 4.
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Lesna biomasa je tradicionalni vir energije za ogrevanje in segrevanje vode v gospodinjstvih. Med obnovljivimi viri
energije je za proizvodnjo toplote v Sloveniji najpomembnejša lesna biomasa. Več kot 75 % je porabijo gospodinjstva
za ogrevanje stanovanjskih površin ter za segrevanje sanitarne vode. Število gospodinjstev, ki za ogrevanje uporabljajo
les, se v zadnjih letih veča. Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25-% delež obnovljivih
virov energije v rabi bruto končne energije. Poti za dosego postavljenih ciljev so opredeljene v Akcijskem načrtu
za obnovljive vire energije, ki ga je vlada sprejela lani poleti.
Ključne besede: lesna biomasa, raba lesa, uvoz in izvoz lesa
Abstract:
Kranjc N., Piškur M.: Potentials and perspectives of wood biomass use in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 69/2011, vol. 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 12. Proofreading of the English text
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Wood biomass was and still is an important source of energy for households in Slovenia. Among all renewable
sources of energy wood biomass prevails as the source for heat production. More than 75 % of wood biomass is
used in households for apartment heating and cooking. Number of households using wood biomass has increased
in the last 5 years. The share of renewable energy sources should reach 25 % by 2020. The government of Slovenia
has prepared an Action plan for renewable sources of energy in summer 2010 in which ways to reach our targets
are foreseen.
Key words: wood biomass, use of wood, import and export of wood
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UVOD

Slovenija se s 16-% deležem energije iz obnovljivih
virov v končni bruto porabi energije v letu 2005 uvršča
na dokaj visoko deveto mesto med vsemi državami
članicami EU. Največji delež energije iz obnovljivih
virov so imele Švedska (39,80 %), Latvija (32,60 %),
Finska (28,50 %), Avstrija (23,30 %) in Portugalska
(20,50 %). Za Slovenijo je določeno, da mora do leta
2020 doseči najmanj 25-% delež OVE v rabi bruto
končne energije. Za dosego postavljenih ciljev (skladno
z Direktivo 2009/28/ES) so morale vdržave članice do
30. junija 2010 Evropski komisiji predložiti nacionalni
akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE) za
obdobje 2010–2020. Osnutek AN OVE za Slovenijo je
objavilo Ministrstvo za gospodarstvo na svoji spletni
strani (http://www.mg.gov.si) 17. 5. 2010, Vlada RS pa
ga je na redni seji 8. 7. 2010 tudi sprejela. Torej naj bi
v naslednjih desetih letih povečali delež obnovljivih
virov energije za 9 %. Nam bo uspelo?
V Sloveniji je med obnovljivimi viri energije
(OVE) najpomembnejša biomasa, ki zavzema več
GozdV 69 (2011) 4

kot 50-% delež v rabi energije OVE (vir: Kazalci
okolja v Sloveniji, MOP). Pri analizi pomena posameznih OVE je treba poudariti, da se les večinoma
uporablja za proizvodnjo toplotne energije in da so
deleži bistveno drugačni, če primerjamo le proizvodnjo električne energije. Pri proizvodnji električne
energije iz obnovljivih virov prevladujejo velike
hidroelektrarne (več kot 10 MW) z 82 %, lesna
biomasa predstavlja le nekaj odstotkov.
Slovenija se z 0,23 tone ekvivalentov nafte (toe)
proizvedene primarne energije iz trdne biomase na
prebivalca (Eurobserver, 2009) v EU uvršča na osmo
mesto. Finska, ki ima najvišjo proizvodnjo energije
iz trdne biomase na prebivalca, ima skoraj šestkrat
večjo proizvodnjo, Avstrija, ki je na petem mestu,
pa ima skoraj enkrat večjo proizvodnjo (0,472 toe/
prebivalca) kot Slovenija.
dr. N. K., nike.krajnc@gozdis.si, Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2
mag. M. P., mitja.piskur@gozdis.si, Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
1
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2

RABA LESNE BIOMASE V
SLOVENIJI

Po podatkih iz Statističnega urada RS (SURS) je
bilo v letu 2009 za proizvodnjo električne energije
in toplote v energetskih objektih in industriji porabljenih slabih 380.000 t lesa (slika 1). V teh sistemih
se uporabljajo predvsem lesni ostanki, le izjemoma
les neposredno iz gozdov.
V termoelektrarnah in termoelektrarnah ter
toplarnah (TE-TO) je bila v letu 2008 glede glavne
dejavnosti raba lesa bistveno večja, kar je posledica
rabe lesa kot dopolnilnega goriva v dveh največjih termoelektrarnah v Sloveniji (Termoelektrarna Šoštanj
in Termoelektrarna Trbovlje). V teh sistemih se je
v letu 2009 poraba lesa zmanjšala, ostala pa je raba
lesa v Termoelektrarni toplarni v Ljubljani. Vendar
raba lesa v teh sistemih ni bistveno vplivala na trg z
lesom v Sloveniji, saj so večino lesa uvozili.
Po naših ocenah smo kar 76 % vsega lesa v
energetske namene porabili v gospodinjstvih. Tako
je raba lesa v gospodinjstvih po zadnjih ocenah
znašala več kot milijon ton. Po podatkih SURS se
število gospodinjstev, ki za ogrevanje uporabljajo
les, povečuje iz leta v leto in je že preseglo 300.000
(slika 2). Za razliko od energetskih sistemov ter
industrije pa je v gospodinjstvih kot energent v rabi
predvsem okrogli les neposredno iz gozdov ali s
kmetijskih površin.

Po podatkih SURS-a naj bi skoraj tretjina gospodinjstev les za ogrevanje pripravljala sama, kar kaže
na relativno veliko samooskrbnost slovenskega
podeželja. Tak podatek pa ne preseneča, če upoštevamo dejstvo, da imamo v Sloveniji več kot 300.000
lastnikov gozdov.
Poleg rabe lesa za proizvodnjo energije je
pomembno tudi razumevanje zunanjetrgovinskih
tokov lesa v Sloveniji. Zaradi aktualnosti v nadaljevanju prikazujemo celoten uvoz in izvoz lesa in
ne zgolj za energijo.
Do leta 2004 je bila Slovenija neto uvoznica
okroglega lesa predvsem zaradi uvoza okroglega
lesa za proizvodnjo celuloze. Z vstopom v Evropsko
unijo, s spremembami v lesni industriji in zaradi
gradacije podlubnikov se je po letu 2004 večal
izvoz, ki je v letu 2007 skupaj z lesom za kurjavo
presegel 700.000 m3, Slovenija pa je postala izrazita
neto izvoznica.
V letu 2008 je izvoz okroglega lesa predstavljal 24
%, v letu 2009 pa 26 % uradno proizvedenih količin
v Sloveniji. V letu 2008 je izvoz hlodovine predstavljal 16 %, v letu 2009 pa 19 % uradno proizvedenih
količin. Z vidika izvoza sta najpomembnejši državi
Italija in Avstrija. V prvo Slovenija izvaža predvsem
les slabše kakovosti in les za kurjavo, v drugo hlodovino iglavcev. Zanimivo je, da smo do leta 2004
v Avstrijo izvozili zanemarljive količine okroglega

Slika 1: Poraba lesa in lesnih odpadkov za proizvodnjo elektrike in toplote. (Vir podatkov: SURS)
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Slika 2: Število
gospodinjstev,
ki za ogrevanje
in segrevanje
sanitarne vode
uporabljajo les.
(Vir podatkov:
SURS)

Slika 3: Izvoz
okroglega lesa iz
Slovenije v obdobju
2002–2010. (Vir
podatkov: SURS,
preračuni GIS)

lesa iglavcev, po letu 2004 pa so se količine izvoza
v Avstrijo začele večati eksponentno.
Po drugi polovici leta 2006 se je uvoz okroglega
lesa zmanjšal zaradi ustavitve proizvodnje kemične
celuloze v podjetju VIPAP Krško, d. d.. V uvozu še
vedno prevladuje les slabše kakovosti, ki se uporablja za proizvodnjo vlaknenih in ivernih plošč ter
mehanske celuloze. V uvozu kakovostnejšega lesa
prevladuje bukova hlodovina.
Med lesne ostanke v zunanjetrgovinskih tokovih zajemamo sekance, iveri, žagovino, kosovne
lesne ostanke ter kategoriji pelet in briket. Lesne
ostanke izvažamo v Italijo in Avstrijo. Tri četrtine
uvoza lesnih ostankov izvira iz Hrvaške in Bosne in
GozdV 69 (2011) 4

Hercegovine, dobrih 10 % prihaja tudi iz Avstrije. V
izvozu in uvozu lesnih ostankov prevladuje kategorija
kosovnih lesnih ostankov.

3

KAKO NAPREJ?

V akcijskem načrtu za OVE si je država začrtala pot
za dosego postavljenih ciljev. Pri rabi lesne biomase
za proizvodnjo energije cilji niso pretirano ambiciozni. Akcijski načrt predvideva (preglednica 7a v AN
OVE), da se bo neposredna oskrba z lesno biomaso iz
gozdov povečala na 1.302.000 m do leta 2015 in nato
na 1.338.000 m v letu 2020, kar pomeni, da se bo do
leta 2020 raba lesne biomase neposredno iz gozdov
3

3
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Slika 4: Uvoz
okroglega lesa v
Slovenijo v obdobju
2002–2009. (Vir
podatkov: SURS,
preračuni GIS)

Slika 5: Uvoz
in izvoz lesnih
ostankov. (Vir
podatkov: SURS,
preračuni GIS)

povečala zgolj za 20.000 m oziroma za 36 kiloton
ekvivalentov nafte (ktoe). Glede na napovedi, naj bi
se proizvodnja toplotne energije iz lesne biomase
povečala iz 401 ktoe v letu 2005 na 497 ktoe v letu
2020. Iz tega lahko sklepamo, da se bo do leta 2020
proizvodnja toplotne energije iz lesnih ostankov ter
odsluženega lesa povečala za 60 ktoe. To pomeni, da
bo povečanje rabe lesa v naslednjih letih temeljilo
bolj na rabi lesnih ostankov in odsluženem lesu.
V prihodnosti bi morali bistveno več narediti
na področju promocije manjših (manj kot 1 MW
inštalirane moči) in učinkovitih sistemov ogrevanja
javnih stavb z lesno biomaso. To je smiselno predvsem
v ruralnih delih Slovenije, kjer je dovolj lesa slabše
3
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kakovosti. Na trg z lesnimi gorivi in proizvodnjo
toplote in/ali elektrike iz lesne biomase bi se morala
bolj intenzivno vključiti tudi lesna podjetja, saj jim
taka dejavnost lahko pomeni nov vir dohodka. Na
trg z lesnimi gorivi pa bi se morali intenzivneje
vključiti tudi lastniki gozdov. Za nadaljnji razvoj sta
zelo pomembni dodatna stabilizacija in urejenost
trga. Po naših ocenah je trenutno ena izmed ovir
za nadaljnji razvoj rabe lesne biomase nezaupanje
v trajno dobavo kakovostnega energenta.
Država naj še naprej zagotavlja stabilen in primeren način subvencionirana sodobnih kotlov na
lesno biomaso v gospodinjstvih, saj bo na tak način
zagotovilo hitrejšo menjavo zastarelih in okolju
GozdV 69 (2011) 4
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manj prijaznih kotlov za ogrevanje. Menimo, da
s takim načinom država ne posega na sam trg z
lesno biomaso, niti ne na razpoložljive količine
lesne biomase za industrijsko predelavo, temveč
spodbuja le menjavo kotlov, kar posledično zaradi
višje učinkovitosti sodobnih kotlov pomeni relativno
zmanjševanje porabe lesa za energetske namene na
gospodinjstvo. Na nacionalni ravni bi bilo treba v
okviru zakonodajnih možnosti tudi v največji mogoči
meri podpreti spodbujanje zamenjave in posodobitev
kotlov v lesnopredelovalnih podjetjih.
Po naših ocenah in podatkih iz bilanc okroglega
lesa in lesnih ostankov (Krajnc in Piškur, 2006) lahko
ugotovimo, da je lesa, uporabnega v energetske
namene, v Sloveniji dovolj in da je strah pred čezmernim izkoriščanjem gozdov v te namene nepotreben.
Pomembno je, da les v energetske namene izkoriščamo učinkovito (v kotlih z visokimi izkoristki) in
okolju prijazno (kotli z manjšimi emisijami prašnih
delcev) in da pri načrtovanju večjih sistemov na
lesno biomaso upoštevamo obstoječe uporabnike
lesa (lesno industrijo, obstoječe daljinske sisteme
ogrevanja na lesno biomaso) in dejanske razmere
na lokalnem trgu z lesom.

4
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Naši gozdovi kot primer sonaravnosti
Dr. Živko Košir

Uvod
Na zanimiv prispevek M. Cimperška (2011), ki ga je
naslovil Paradigma sonaravnosti je pot do trajnostnih
gozdov, je treba podati nekaj pripomb in mnenje.
Omejil se bom le na ključne dele njegove razprave, ki
so pomembni za pojmovanje sonaravnega gozdarstva
ali sonaravnega gospodarjenja in po drugi strani za
gospodarjenje z gozdnimi fitocenozami, ki naj bi
bilo (v največji mogoči meri) usklajeno z naravnimi
zakoni njihovega razvoja, t. j. po meri narave. Čeprav
je izhodišče tega prispevka Cimperškova razprava,
v kateri je poudarek na pojmovanju sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi, se moramo nujno ustaviti tudi pri razpravi Podpora razvoju sonaravnega
gozdarstva in ohranjanje narave v visokošolskem
izobraževanju (GV, 2011, št. 1., Pirnat, J., Diaci, J.,
2011) in razpravi Z načrtnim strokovnim delom z
gozdovi najbolje ohranjamo naravo. (GV, 2011, št. 1,
Veselič, Ž., Matijašić, D., 2011). Vseobsežni razpravi
omogočata, da bo pristop racionalnejši.

1.

O sonaravnem gozdarstvu, sonaravnem
gospodarjenju, sonaravnem gojenju
gozdov
V Sloveniji sonaravno gospodarimo z gozdom, kot
navajata Veselič & Matijašić (2011), že več kot 50 let.
Ob tem se postavlja vprašanje, koliko smo tedaj sploh
že vedeli o gozdnih ratiščih, gozdnih fitocenozah,
da bi lahko sonaravno gospodarili. Zato lahko že
v uvodu trdimo, da tedanje poznavanje rastiščnih
razmer pojem sonaravnosti nujno zožuje na splošno
znanje o rasti in razvoju gozdov. Obravnavo naravnosti ali sonaravnosti gozda je zato treba razumeti
v teh okvirih. V nadaljevanju sta avtorja v razpravi
podrobno predstavila značilnosti sonaravnega
gozdarstva. Tudi iz tega lahko povzamemo, da
gre za tako široko pojmovano sonaravnost, ker
se v ospredje postavlja gospodarjenje z gozdnim
ekosistemom celostno, tako »da naravi ne dajemo
možnosti za izstavitev računa za motnje v naravi«. Iz
tega sledi zaključek, da taka naravnanost gospodarjenja pomeni zagotavljanje trajnosti gozdov (trajnost
donosov?) in funkcij gozdov ob minimalnih vlaganjih
in optimalnih ekonomskih rezultatih.
V tej razpravi je gozdni ekosistem pojmovan v
celotni razsežnosti gozdov, v najširšem pomenu
(Tansley, 1935) ali pa kot element tega ekosistema, kot
gozdna združba živega in mrtvega sveta (Whitteker,
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Dubigneaud, 1962, p.p.), t. j. kot gozdna biogeocenoza (Sukačev). Jasno je opredeljeno sonaravno
gozdarstvo in v povezavi s tem lahko govorimo o
sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, v katerem pa
ima pomembnejšo vlogo skrb za gozdne sestoje in
gozdne lovne živali.
Vsebino dosedanjega sonaravnega gospodar jenja z lahko povzamemo po znanstveni
razpravi Diaci & Pirnat (2011), ki obravnavata
razvojne značilnosti gozdarstva in odziv gojenja gozdov in gozdarstva od 18. stoletja naprej.
Čeprav je v prejšnjih stoletjih izkoriščanje gozdov v
veliki meri dalo pečat sedanjemu stanju gozdov, naj
njune ugotovitve povzamem le za zadnjih 60 let, ki so
postavljene kot mejnik za sonaravno gospodarjenje
z gozdovi. Odziv gojenja in gozdarstva za to obdobje
je v kratkem prikazan tako:
–– vpeljava skupinsko postopnega gojenja gozdov
in vpeljava prostorskega reda (op. p., gozdnogospodarski načrti?),
–– gozdnogojitveno načrtovanje, gozdni in zunajgozdni nasadi smreke,
–– razvijanje sproščene tehnike gozdov, prevzgoja
nasadov smreke,
–– povečevanje izkoriščanja gozdov.
Hkrati z uveljavljanjem takih odzivov gojenja
gozdov se že odpira vprašanje parcialne obravnave
gozdov, ker vsi »odzivi« niso bili v celoti vsesplošno
uveljavljeni niti v tedanjih državnih gozdovih, kaj šele
v prevladujočih drobnoposestniških gozdovih.
Vsa ta gozdnogospodarska prizadevanja pa ves
čas spremljajo še: ozaveščanje javnosti, vzpostavitev
mreže gozdnih rezervatov, povečevanje zavarovanih
gozdov itn., vse do Natura 2000.
Ko vzporejamo solidno začrtano gozdarsko politiko sonaravnega gozdarstva (Veselič & Matjašič) z
analizo dosedanjega »sonaravnega« dela v gozdovih,
se odpirajo še nekatera vprašanja. Podedovano stanje
gozdov in uspešnost našega dosedanjega dela v navedenih razvojnih obdobjih sta v največji meri odvisna
od tedanje gozdarske politike. Zaskrbljujoče je
sedanje stanje, sedanje »razvojno obdobje«, ki ob
zatečenem stanju gozdov že »minimalizira« (neposredna) vlaganja v gozdove. Taka gozdarska politika
je primerna (optimalna) le za ohranjene gozdove,
t. j. gozdove, ki so blizu naravnega obnovitvenega
cikla. Vendar kadar gre za večje naravne katastrofe,
tudi v teh gozdovih ni mogoče brez pomembnejših
vlaganj obnavljati sestojev, ne da bi bilo na škodo
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zasnove sestojev in nadaljnjega trajnostnega ter
vrednostnega razvoja teh gozdov.
Pogreša se tudi stališče gozdarske politike do
obsežnih površin degradiranih gozdov, sestojev,
ki poraščajo najboljša rastišča (npr. gričevnati del
Dolenjske, Notranjske itn.), ki so bili do nedavna
obravnavani kot malo donosni gozdovi. Brez ustrezne
politike aktiviranja visokega rastiščnega potenciala
teh rastišč ni mogoče govoriti o »zagotavljanju
trajnosti gozdov in njihovih funkcij ob minimalnih
vlaganjih in optimalnih ekonomskih rezultatih« v
okviru Slovenije. Preoblikovanje teh (zasnov) sestojev
po meri narave bi terjalo kar nekaj sredstev in tudi
specifično gozdarsko politiko skozi daljše obdobje,
kot je tudi potekala regresija teh gozdov.
Ob vsem tem ne preseneča, da moramo po polstoletnem sonaravnem gospodarjenju s certificiranjem
dokazovati, da gospodarimo z gozdovi na načelih
trajnosti. Dokazovanje, da trajno ohranjamo gozd
kot katastrsko kulturo, menda ne zadovoljuje. Torej
le kako? Kaj pomeni načelo trajnosti gozdov v naših
posestnih razmerah? Ali to načelo trajnosti zajema
vse gozdove vseh kategorij lastništva v Sloveniji,
kot je bilo še pred dvajsetimi leti in so tako tudi
določali najvišji mogoči posek (po količini in strukturi) na tem nivoju? Načelo, da mora vsak lastnik
zagotavljati trajnost (tudi donosov) v okviru
svoje gozdne posesti skladno s postavljenimi cilji
(gozdnogospodarski načrti), ni uveljavljeno. Kako
zagotoviti načelo trajnost ob zdajšnjem pogostem
merilu, da se lahko poseka, kar je »zrelo«
(seveda po lokalni in osebni presoji), ne glede na
položaj, ki ga imajo taki »zreli« gozdovi glede trajnosti donosov v širšem gozdnem prostoru. S povečevanjem sečenj brez opredelitve strukture sečenj
se cilji (optimalna lesna zaloga) še bolj odmikajo
v prihodnost. Preglednost nad razvojem gozdov v
dobri meri zamegljuje tudi spreminjanje tarif brez
komparativne obdelave.
Če upoštevamo še težnjo večanja segregacijskega
gospodarjenja z gozdovi, ki se tudi v EU že tiho
uveljavlja in se še krepi (vzporedno z večanjem
zavarovanja gozdov), se upravičeno vprašamo, ali ne
gre tudi v našem primeru že za segregacijo? V EU se
celo govori o »segregaciji gozdnih ekosistemov«, kjer
se tudi uporablja izraz ekosistem daleč v najširšem
pomenu ali bolje kot sodoben ponarodel pojem.

2. O paradigmi sonaravnosti in o sonaravnih
gozdovih
Vsebino sonaravnega gospodarjenja razširja in
obravnava tudi Cimperšek (2011) še s svojim
videnjem strategije sonaravnosti ter modelov
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razvoja gospodarskih gozdov po namembnosti
rabe lesa. Med drugimi tudi Cimperšek oporeka
stališču nekaterih slovenskih gozdarjev, ki vse
gozdove nekritično uvrščajo med sonaravne.
Po mnenju tega avtorja »izpolnjujejo (zato) pogoje
samo gozdovi nastali z naravno obnovo in takšni
kot so prebiralni gozdovi jelke in bukve ali nekateri
zasebni gozdovi v katerih poteka kmečko prebiranja
skladno s strokovnimi usmeritvami« (op. p.?).
Menim, da pojem sonaravni gozd ni ustrezen.
Ali gozd sploh lahko nastane brez zemlje, vode,
zraka, sonca …? Sem gotovo ne sodi predpona »so«.
Primerneje je govoriti o gozdovih blizu naravnim
(Naturnahe /= der Natur sehr verbunden/, Wahrig). K
tem uvrščamo vse gozdove (sestoje) v vseh razvojnih fazah ali stadijih, ki se obnavljajo v ciklični
obnovitveni sukcesiji. Sem lahko uvrščamo tudi vse
druge trajnejše stadijalne oblike gozdov (gozdnih združb) v naravnem progresivnem recentnem razvoju. Pod pojmom ohranjeni gozdov,
pa lahko razumemo le prve. Če bi uporabljali ta izraz
namesto sonaraven, bi bili pri razvrščanju gozdov
previdnejši in doslednejši.
Ugovarjanje opredelitvam, da so vsi naši gozdovi
»sonaravni« (Cimperšek, 2011) s prikazom velikega
deleža iglavcev (47 %) ob 90-odsotnem deležu
združb listavcev, je nerodno. »Združbe listavcev« že
po naravi ne poraščajo le listavci in celo ob njihovi
prvobitni drevesni sestavi bi bil v mnogih vedno
pomemben delež iglavcev. Ker so iglavci bolj iskani,
je marsikje njihov naravni delež celo zmanjšan.
Poleg mešanih gozdov iglavcev in listavcev (ki se
fitocenološko tudi uvrščajo v združbo listavcev),
moramo dandanes upoštevati tudi delež iglavcev, ki
je prisoten v številnih drugih »združbah listavcev«
kot naravna sodominantna primes ali zaradi njihove
naravne uveljavitve po regresiji sestojev in tudi zaradi
vnašanja ali pospeševanja smreke.
Ne gre pozabljati, da so naši gozdovi »gospodarjeni«, to je, razvojno gledano, stalno so pod
regresijskimi vplivi. S posameznimi sestoji
gospodarimo le na (zelo približno) polovico njihovega naravnega razvojnega cikla, pač do (relativno)
»optimalne lesne zaloge«. Zato se v gozdnih združbah
pojavljajo tudi drevesne vrste, ki so prevladovale v
posameznih obdobjih njihovega sekularnega razvoja.
To so predvsem iglavci, in če imajo večjo splošno
gospodarsko vrednost, je smotrno in gospodarno,
da jim damo mesto v fitocenozi, ki jim po naravi pripada in je v skladu z njenim progresivnim razvojem (v
naši proizvodni dobi, »obhodnji«). Lahko ugotovimo,
da na številnih rastiščih »združb listavcev« iglavci s
svojim deležem le povečujejo ekonomsko vrednost
gozda brez tveganja za bioekološko stabil245
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nost fitocenoz. Seveda sem ne sodijo raznovrstne
smrekove kulture, pogosto zasnovane na posekah
in drugih neporaslih površinah, brez poznavanja
rastišča. Tako je tudi z nasadi iglavcev, osnovanimi
kot hitrorastoče drevesne vrste (papirna industrija),
pozneje pa v želji za večjim dobičkom gojeni na večje
debeline in tako prepuščeni poglabljanju biološke
nestabilnosti. O tem je bilo že pisano.
In končno, le komu služi nenehno poudarjanje:
»sonaravno gozdarstvo, sonaravno gospodarjenje
in sonaravno gojenje sonaravnih (so?)gozdov«.
O vsem tem lahko sodi vsakdo ob obisku naših
gozdov in jih primerja z gozdovi v drugih deželah
s podobnimi rastišči in drobnimi posestniškimi
razmerami. Morda se bo celo ugotovilo, da se sonaravno gospodarjenje s ciljem: »zagotavljanje trajnosti
gozdov in funkcij gozdov ob minimalnih vlaganjih
in optimalnih ekonomskih rezultatih« in /naše/
drobno posestniško lastništvo v danih ekonomskih
razmerah in začrtani gozdarski politiki izključujeta.
Realneje bi bilo, da pojem sonaravno uporabljamo
kot namen, ki bo dosežen v daljni prihodnosti, če
bo bistveno spremenjena ingerenca nad drobno
posestnim lastništvom gozdov ali spremenjena
lastniška struktura in odnos teh lastnikov do svoje
gozdne posesti ali uveljavljeno njihovo povezovanje
v gozdarske skupnosti ipd.
Žal gredo zadnje desetletje težnje tudi v drugi
smeri, ki jo dobro izkoriščajo razni »gozdarski espeji
in deooji«, dobro tehnično opremljenimi za sečnjo
in obdelavo drevja, celo s harversterji, procesorji,
žičnicami s procesorji ipd. Taki poiščejo lastnike
(ponavadi nekmete) »polnih« parcel, jih kupijo
ali le »služnostno« posekajo odkazano in neodkazano vse »vrednejše« drevje, plačajo kazen (če so
prijavljeni) in iščejo naslednje lastnike »polnih«
(dovolj velikih) parcel. In tu je treba pritrditi
Cimperškovi (2011) ugotovitvi, da ima vse to za
»posledico kakovostno siromašenje gozdov
kar razvrednoti paradigmo sonaravnosti«
in naprej »v gozdovih se kopiči malovreden les,
ki lastnikom ne prinaša omembe vredne koristi«.
Naj tukaj dodam, da se razen lastnikov tu ne omenja
več širšega narodnega gospodarstva niti sicer tako
poudarjenih splošnokoristnih funkcij gozdov. Meja,
do kam lahko sežejo kratkoročne koristi takšnih ali
drugačnih »podjetnežev« na račun trajnosti gozdov,
naj bi bila sicer postavljena (gozdnogospodarski
načrti?), vendar je težko ali slabo nadzirana.
Preveriti bi bilo treba, koliko k takemu odnosu
k gospodarjenju z gozdovi pripomore tudi najnovejša doktrina vidnih naših strokovnjakov, da je
smreka kar tako tujka na naših rastiščih. Ali pomeni
sonaravno gozdarstvo kar povprek siromašenje
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naših gozdov na iglavcih? Kje je tukaj izkoriščanje
lastnosti rastišč za vzgojo kakovostnega lesa po
(dolgoročnih) potrebah gospodarstva. O tem bi
bilo vredno presojati ob uveljavljanju gozdnogospodarskih načrtov.

3. O gospodarjenju po meri narave
Z vsebino, s katero je definirano sonaravno gozdarstvo in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, se ne
pokriva pojem gospodarjenje po meri narave
(Naturgemässer Waldbau /= den Naturgesetzen
entsprechend, Wahrig/) in zato v moji knjigi ni
razprave o tem, kateri izraz je primernejši. Taka
dilema v knjigi ni izpostavljena. Ker gre razumevanje tudi v tej smeri, je le potrebno nekaj pojasnil.
Sonaravno gospodarjenje je praktično vse vsebujoči
pojem, kar je splošna značilnost za podobne zveze
besed, povezanih z predpono »so«. To je razvidno
tudi iz opredelitve in pojmovanja sonaravnega gozdarstva, ki upošteva trenutne razvojne težnje pa tudi
čim bolj naravi prijazno delo z gozdovi oziroma, kot
je zapisano: sonaravno gozdarstvo obravnava
gozdni ekosistem celostno. V moji knjigi pa
so obravnavane lastnosti gozdnih združb kot
merilo za usmerjanje naravi prijaznega poseganja
v gozdno fitocenozo.
Premalo je znano, da bi lahko celostno obravnavali
združbe vsega živega in mrtvega (biogeocenoze),
zato obravnavamo le en sestavni del celostnega
ekosistema pokrajine in še tega le v doslej proučenih
lastnostih, ki naj bi bile pomembne za čim boljše
razumevanje gozdne združbe. Omejujemo se le
na rastlinske gozdne združbe ali gozdne
fitocenoze. Gospodarjenje po meri narave tako
daje osnovo (merilo) za individualno obravnavo
posameznih sestojev, fitocenoz, ki temelji
na lastnostih gozdnih združb v pogledu
njihovih rastiščnih zahtev in recentne sukcesije. Tako kot naravni dejavniki in človek lahko
sprožijo regresijo gozdne fitocenoze, tako tudi narava
in človek lahko vplivata na progresijo fitocenoze.
Trditev, da je naravno le tisto, kar ni človekovo delo
(Cimperšek, 2011), je zelo pavšalna in zato netočna.
Preobsežno bi bilo predstaviti vrsto ukrepov, ki jih
človek lahko naredi za progresiven razvoj fitocenoze.
Načelno rečeno ima človek vse vzvode, da skrbi za
neprekinjen progresiven razvoj gozdne fitocenoze ne
glede na njen sedanji razvojni stadij. Izjema so le (iz
našega zornega kota) ireverzibilne regresije fitocenoz.
Sicer pa tudi avtor Paradigme omenja priporočilo
Greenpeaca gozdarjem, kako naj se zgledujejo pri
usmerjanju naravnih procesov.
Zavedati se moramo, da nismo sodelavci narave,
smo pa del nje in kot tak del se moramo njej podrediti
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ali uskladiti. Narava daje paleto možnosti za
naše dejavnosti, toda za vsako regresijo fitocenoze
slej ko prej pošlje svoj račun, ki ima bodisi neposredni ali posredni negativen ekonomski učinek.
Tu ni kompromisov, so le možnosti, ki nam jih
daje narava, ki jih znamo ali ne znamo izkoristiti ali
pa jih zlorabimo. Minulo gospodarjenje z našimi
gozdovi nam vsak dan pošilja nove račune. Ob tem
še ne vemo, v koliki meri plačujemo tudi račune
globalnega gospodarjenja z naravo.
Gospodarjenje po meri narave omogoča ohranjanje stabilnosti bioekološkega kompleksa združbe
oziroma njenih fitocenoz. Tesno se povezuje z
poznavanjem sinekologije in sindinamike fitocenoz.
Če poznamo recentne sukcesije združb, lahko tudi
t rajnej e vz držuj emo goz dne f ito cenoz e
na razvojni stopnji, k i s o gosp o d arsko
p omembnejš e kot njihova končna uravnotežena razvojna stopnja, ne da bi s tem
ogrožali trajnost donosov in drugih funkcij gozdov. Poznavanje lastnosti gozdnih združb
omogoča gospodarjenje po meri narave pri posegih
v različne razvojne stadije fitocenoz, ker omogoča
racionalnejšo in hitrejšo vzpostavljanje progresivnih
sestojnih zasnov.
Očitno je, da se sonaravno gospodarjenje in
gospodarjenje po meri narave vsebinsko povsem
razlikujeta. Iz navedenega je tudi razvidno, da
izraza sonaravnost ni mogoče prevajati tako, kot je
to predstavil avtor Paradigme.
Tudi insinuacija o mnenju pravnikov (neposredno protislovje) ne bo nastala, ker je iz vsebine
poimenovanja in dejavnosti razvidno, da ne gre za
»gospodarjenje v pragozdu«. Kot sonaravno gozdarstvo tudi gospodarjenje po meri narave ne prepuščata
vsega naravnim bioekološkim dejavnikom.
Iz celotne vsebine knjige Lastnosti gozdnih združb
za gospodarjenje po meri narave je razvidno, da je
bil pristop k obravnavi gozdnih združb usmerjen k
poznavanju sinekoloških in sindinamičnih lastnosti
gospodarsko pomembnejših gozdnih združb, saj se
ne moremo več zadovoljiti z dosedanjim načinom
predstavitve gozdnih združb. Pri tem se avtor ne
pridružuje »kodeksu fitosociološke nomenklature«
v tiste delu, ki ne služi opredeljevanju asociacij,
temveč le uveljavljanju osebnih pogledov na že
znane vegetacijske enote. Povsem osebno je bilo
pričakovanje avtorja Paradigme, da naj bi bile v
knjigi retrospektivno predstavljene gozdne združbe
Slovenije. Takih predstavitev imamo že dovolj. Kot
prvi nam je to posredoval že M. Wraber. S podrobnejšim proučevanjem in kartiranjem združb smo
spoznali novejše in podrobnejše ugotovitve. Te je
na Biroju za potrebe gozdarstva zbrala in uredila
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M. Zorn (1974). Tu so še pregledi gozdnih združb,
izdelani za potrebe študija, med njimi tudi omenjena
predstavitev združb Accetto & Robič, in spremne
publikacije k fitocenološkim kartam majhnega merila
ipd. Take in podobne predstavitve lahko ponudi tudi
drugače oblikovano timsko delo fitocenologov, pač
po svojem okusu in potrebah. Tako, na primer, če
bodo upoštevali najnovejše pristope nekaterih naših
fitocenologov, bomo dobili poleg prepisovanja že
napisanega, preimenovanja in prerazvrščanja, še
vrsto novih »sekundarnih« asociacij, nastalih pod
vplivom antropozoogenih dejavnikov.
To ni bi cilj avtorja te knjige, kar pove že sam
naslov. Kljub obsežnemu leposlovju o zakonitostih
narave, znanih »železnih zakonitostih rastišča«
(Cimperšek, 2011), ki segajo tudi daleč v preteklost,
nam manjka konkretnih spoznanj o lastnostih
gozdnih rastišč. Tokrat so lastnosti gozdnih rastišč
analizirane po naravnih vegetacijskih enotah, kar
naj bi bilo operativna podlaga za razmišljanje o
načinu poseganja v gozdne fitocenoze, ki poraščajo
ta rastišča.
Če je fitocenologija čudovita knjiga (Cimperšek,
2011), potem je res čudovita, ker je pisana v različnih
jezikih in z različno vsebino ali metodologijo, ki jo
po svoje berejo in sprejemajo v celoti ali le delno
botaniki, geografi, krajinarji, agronomi, gozdarji
v različnih deželah in rastiščnih razmerah sveta.
Fitocenološke metode se med seboj razlikujejo in
prilagajajo lastnostim vegetacijskih enot. Resnična
knjiga za nas je rastlinska sestava gozdno vegetacijskih enot. Rastiščne razmere v njih skušamo razbrati
s pomočjo poznavanja (rastiščno) indikativnega
pomena posameznih rastlinskih vrst in njihovega
združevanja v rastlinski kombinaciji vegetacijske
enote. Tu so rastline za nas: črke, besede, stavki.
Med številnimi možnostmi, ki oblikujejo »knjigo
narave«, ki jo avtor Paradigme povezuje s fizikom
in astronomom G. Galilejem, naj tu opozorimo, da
gre tu za ekološki jezik rastlinskih vrst. Tudi
tu ostajamo pri tleh, pri obravnavi gozdne združbe
ne posegamo v celovitost ekosistema, torej tudi ne
v vesolje.
K timskemu delu pri oblikovanju in razporejanju
gozdnih združb v sistem se je zatekel tudi Kodeks,
seveda z bolj ali manj uspeha. Znano je, ko smo
imeli »nosilce zvoncev« (Cimperšek, 2011), so ti
predominantno vplivali tudi na preostale raziskovalce rastišč, predvsem na pedologe, in jim celo vsiljevali svoje videnje. Dandanes je »zvonec« prevzela
tozadevna »najmočnejša institucija« v državi, ki je
botanično usmerjena in oblikuje fitocenologijo
po svojih videnjih in merilih, ki si jih postavlja.
Med njimi je, na primer, najzanimivejši pristop k
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oblikovanja sekundarnih asociacij. Ali so pri nas tudi
s timskim delom po svoje prikrojili fitocenološko
metodo Braun-Blanqueta? Če so jo, potem vsekakor
v soglasju z nekim drugim timom, ki ima enake
poglede. Vsekakor je v drugih državah več »nosilcev
zvoncev« z različnimi pogledi. Ellenberg ugotavlja,
da se »eni še danes trudijo, združbe opisati na že
dolgo poznan način in pri tem upoštevati sosednjo
vegetacijo, v katerem okolju se nahajajo«, drugi pa
»razvijajo in posodabljajo« Braun-Blanquetovo
metodo vse do sigma sociologije. Tudi o tem je
bilo že pisano.
Vendar je le timsko delo edina objektivna
podlaga za gozdarsko fitocenološko delo, če
to resnično temelji na spoznavanju sinekologije in
singeneze združbe. To pa zagotavlja le sodelovanje
izvedencev različnih ved. Tako delo poteka na
terenu, kjer se razjasnijo temeljne dileme o
lastnostih gozdne vegetacijske enote, gozdne
fitocenoze ali asociacije.
Avtor Paradigme navaja, da: »za racionalno
izkoriščanje zelene odeje so pomembne samo

tiste združbe, ki se razlikujejo v produktivnosti,
smotrnosti (?) ali gojitvenih ukrepih«. To ne more
biti moje mnenje, ker se v pogledu produktivnosti
(organske mase ?) razlikujejo vse gozdne združbe,
gojitveni ukrep pa je tehnični pojem, ki ga oblikujejo
(v času in prostoru) sami gozdarji. »Pomembnost«
gozdnih združb pa ni mogoče zoževati le na njihovo
racionalno izkoriščanje. Temeljno merilo za presojo
vključevanja gozdne združbe v sistem gospodarjenja
(po merilu gospodarjenja po meri narave) naj bi
bili stabilnost bioekološkega kompleksa združbe
(fitocenoze) in njena recentna singeneza.
Svojstvenost bioekološkega kompleksa vegetacijske enote in njen recentni razvoj sta tudi temelj
za opredelitev kartografske enote. Taka vegetacijska
enota, ki bo opredeljena kot gozdna združba, mora
biti namreč tudi omejena na karti, kartirana, sicer
ima le teoretično vrednost.
Naknadno pisarniško delo s člani tima, ki se niso
srečavali in seznanjali z združbo v naravi, je iz filozofskega botaničnega stališča lahko zelo informativno,
vendar za gozdarstvo večinoma neproduktivno.

GDK: 903.1(045)=163.6

Državna politika trajnostnega razvoja proti znanosti
o podnebnih spremembah
Mišo Alkalaj1
Prav v trenutku, ko sem se lotil pisanja članka, sem
po e-pošti dobil tole sporočilo:
Vlada je imenovala svet za trajnostni razvoj. Predseduje mu Lučka Kajfež Bogataj, podpredsednik je
Anton Peršak, člani pa Žiga Debeljak, Uroš Merc,
Luka Omladič, Vida Ogorelec, Franc Posel, Aleš
Smrekar in Lidija Živčič. Njihov mandat traja pet
let. Svet za trajnostni razvoj je posvetovalno telo
vlade za področje trajnostnega razvoja.
Lučka Kajfež Bogataj je slovenska članica Medvladne komisije za podnebne spremembe (IPCC), političnega telesa Združenih narodov, ki že dve desetletji
zagovarja zniževanje izpustov CO2 za vsako ceno,
zavaja javnost z dokazano “prilagojenimi” trendi
globalnih temperature ter neizpolnjenimi napovedmi
katastrof, in iz svojih domnevno strokovnih publikacij
izključuje vse raziskave in meritve, ki mečejo dvom
na teorijo o antropogenem ogrevanju.
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Anton Peršak je politik, predsednik izvenparlamentarne Demokratske stranke.
Žigo Debeljaka je vlada imenovala na položaj
predsednika uprave Mercatorja.
Uroš Merc je direktor podjetja Bisol, ki (pre)prodaja fotovoltaične panele – posel, ki mu je prinesel
tudi naziv podjetnika leta 2009 je dobičkanosen
samo zato, ker država kot ukrep za zmanjševanje
izpustov CO2 bogato subvencionira uvajanje fotovoltaične elektrike.
Luka Omladič je profesor filozofije in okoljski
aktivist, glasen zagovornik “nizkoogljične družbe”.
Vida (Wagner) Ogorelec je direktorica Umanotere,
“fundacije za trajnostni razvoj”, ki seveda zagovarja
radikalne omejitve izpustov CO2.
Franc Posel je upokojeni kemik, dejaven kot predsednik društva Pogum, ki se bori proti »mobbing-u«.
1

mag. M. A. Miso.Alkalaj@ijs.si
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Aleš Smrekar je športni novinar Radia Slovenija.
Lidija Živčič je strokovni vodja v (še eni) “nevladni” okoljevarstveni organizaciji Focus, ki ima prostore na istem naslovu kot Umanotera, Greenpeace
Slovenija, Cipra (Trubarjeva 50).
Kakšne nasvete lahko vlada pričakuje od take
zasedbe?
Štirje člani sveta za trajnostni razvoj so (v najboljšem primeru) nevtralni opazovalci, a nobeden od njih
ni nikoli izrazil dvoma v znanstveno neutemeljene
teorije o škodljivem učinku človeških izpustov CO2;
štirje (vključno s predsednico) so glasni zagovorniki
teze, da človeški izpusti toplogrednih plinov povzročajo globalno ogrevanje (po novem: “podnebne
spremembe”); eden je zgradil svoj poslovni uspeh
na državnem financianju “zniževanja ogljika”.
Saj ni vprašanje, ali bo človeštvo (in torej tudi
Slovenija) še v tem stoletju potrebovalo nove vire
energije, ki bodo lahko v pretežni meri nadomestili
danes večinske energente: surovo nafto, premog in
uran. Celo uradna študija Ministrstva za obrambo
ZDA1 napoveduje, da bo svetovna proizvodnja
surove nafte dosegla vrh leta 2012, in da bo lahko že
od leta 2015 dnevni primanjkljaj znašal 10-15 mio
sodčkov (ob današnji porabi 85-90 mio sodčkov);
cene nafte bodo šle torej v nebo in s tem tudi cene
energije vezane nanjo.
Svetovne zaloge premoga so zaenkrat še velike,
ampak še neizkoriščeni viri so vedno teže dostopni,
vsebujejo manj kaloričen premog, zato postaja distribucija vse bolj vprašljiva. Ocene o tem, za koliko časa
imamo še dovolj premoga, so različne – od trditev,
da je premoga še najmanj za 100 let2, do skrajnih,
ki menijo, da proizvodne premoga že danes ni več
mogoče povečati3.
Ob današnjih metodah za izkoriščanje energijskega urana – ki bodo kljub morebitnim novim
tehnologijam ostale v rabi, dokler bodo obratovali
obstoječi energetski objekti – bomo vrh proizvodnje
urana dosegli med letom 2020 in 20404. In do sedaj
našteti viri pokrijejo preko 60% človeške porabe
energije, ter 80% virov za proizvodnjo elektrike.
Nove vire energije bomo zanesljivo potrebovali –
ampak, če ta že dovolj težak problem obremenimo še
z zahtevo, da morajo biti ti novi viri “nizkoogljični”,
postane nerešljiv. Glede na sestavo vladnega sveta
za trajnostni razvoj je pričakovati pretežno take
»trajnostne rešitve«, utemeljene na povsem ideološki, a znanstveno razvrednoteni teoriji, da človeški
izpusti toplogrednih plinov povzročajo globalno
ogrevanje.
GozdV 69 (2011) 4

Vendar, pojdimo po vrsti.
Človeški izpusti CO2, ki naj bi bili vir vsega zla,
predstavljajo le 3,3% naravnih virov. Zračna vsebnost
ogljikovega dioksida dejansko med poletjem in zimo
varira za več, kot prispeva človeška dejavnost.
Teorija o antropogenem ogrevanju, torej, da
človeški izpusti toplogrednih plinov – predvsem
ogljikovega dioksida iz izgorevanja fosilnih goriv –
povzročajo globalno ogrevanje, je znanstveno povsem
diskreditirana in se ohranja le zaradi medijskega
pritiska Medvladne komisije za podnebne spremembe (IPCC), politikov s parcialnimi interesi, in
že kar religiozne vneme poklicnih okoljevarstvenih
organizacij. Omenimo tu le štiri zanstveno potrjena
dejstva, ki tezo o antropogenem ogrevanju povsem
razvrednotijo.
1 Zemlja se ohlaja, kljub temu, da človeški izpusti
in zračna koncentracija CO2 še vedno rastejo.
Oceani lahko shranijo 1118-krat več toplote kot
celotno ozračje, zato so za toplotno bilanco Zemlje
bistveno bolj pomembne spremembe temperatur
v morju kot majhna rast ali upadanje temperatur

Slika 1: Viri ogljikovega dioksida v ozračju, v gigatonah

v zraku. In oceani se od leta 2003 ohlajajo5, 6 - ne
glede na sporne objave globalnih “rekordnih”
zračnih temperatur.
2 Človešvo je v preteklosti doživelo že bistveno
toplejša obdobja, davno pred industrijsko revolucijo in začetkom množičnega izkoriščanja
fosilnih goriv. Srednjeveško toplo obdobje (950
– 1250 n.š.), rimsko toplo obdobje (200 pr. n. š. −
500 n. š.), minojsko toplo obdobje (1450 − 1300
pr. n. š) in holocenski klimatski optimumom
(7000−3000 pr. n. š.) so prinesli globalni dvig
temperatur, ki so bile višje kot ob koncu 20.
stoletja.7
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3 Najbolj katastrofične napovedi “posledic antropogenega ogrevanja” se dokazano niso uresničile:
morska gladina ne narašča, ampak oscilira v
11-letnih ciklih, sinhrono s spremembami sončne
aktivnosti8; intenzivnost in pogostost skrajnih
vremenskih dogodkov se ne povečuje v skladu z
zračno koncentracijo CO2, ampak pri najhujših –
npr. tropski cikloni9 in orkani, tornadi10, suše11 12,
… - celo upada. Led na Antarktiki13, Grenlandiji14
in večina ledenikov naraščajo15.
4 Zgodovinski zapis zračne vsebnosti CO2 in
temperatur kaže, da so se vedno najprej dvignile
temperature, in potem zračna koncentracija
CO2 – zamik je od 600 do 1000 let16; dvig zračne
vsebnosti CO2 v 20. stoletju torej ne more biti
vzrok (sedaj že preteklega) ogrevanja, ampak je
lahko kvečemu njegova posledica.
Da človeški izpusti toplogrednih plinov niso
vzrok dviga zračne koncentracije CO2 v 20. stoletju
in še manj porasta temperatur, je mogoče prebrati v
stotinah znanstvenih člankov, knjig in drugih publikacij. Politika Slovenije in EU, ki še vedno vztraja
pri “zniževanju ogljika” je torej brez znanstvene
osnove. Ampak dejansko je še huje: celo, če bi teza
o toplogrednem učinku antropogenega CO2 veljala,
še tako restriktivna politika same EU celotnih človeških izpustov ne more zmanjšati za omembe vreden
delež. Koyotski sporazum se namreč z letom 2012
izteče in na podnebnem vrhu v Cancunu decembra
2010 je postalo očitno, da podaljšanja ne bo: tako
so se eksplicitno izrekle Japonska, ZDA, Kitajska,
Rusija, Kanada, Indija ter še mnoge. Samo v ZDA,
ki je industrijsko še vedno najmočnejša država
sveta, je Kongres v začetku leta 2010 dokončno
zavrnil zakon o omejitvi in trgovanju z izpusti CO2;
konec leta 2010 je propadla Čikaška podnebna
borza (CCX); in predstavniški dom Kongresa je 19.
februarja 2011 izglasoval zakon, po katerem naj bi
ZDA ukinile financiranje Medvladne komisije za
podnebne spremembe17.
Kyotski sporazum je bil podpisan konec leta 1997
in je določal, da stopi v veljavo, ko ga ratificira dovolj
držav, da bodo njihovi skupni izpusti presegli 70%
svetovnih – ta cilj je bil dosežen leta 2005. Osem
let je torej preteklo od podpisa do mednarodne
veljavnosti. Diplomatsko je lepo izzvenelo, udeleženke Cancunskega srečanja pa nič ni stalo, da so
soglasno pristale na začetek pogovorov o novem
podnebnem sporazumu: celo, če bi usklajevanje
“Kyoto 2” potekalo v popolnem soglasju, novih
mednarodno veljavnih obveznosti glede izpustov
toplogrednih plinov ni razumno pričakovati pred
letom 2020, če sploh kdaj.
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Po tem, ko se je podrla znanstvena kredibilnost
teze o antropogenem ogrevanju, v razvitem svetu
počasi, a zanesljivo upada tudi njena politična
popularnost.
Ampak, »nizkoogljični viri energije«, ki jih slovenska vlada že danes bogato subvencionira, se vsaj
nekaterim izplačajo – in morda je prav v tem videti
razlog, da si taista vlada v današnjem času imenuje
tako “toplogredni” svet za trajnostni razvoj, ki bo
najbrž blagoslovil njeno dosedanjo politiko.
Oglejmo si podatke o “največji sončni elektrarni
v Sloveniji”, ki so jo 18. marca zagnali v BTC.18
Poročila navajajo, da je teoretična največja moč
elektrarne 900 kW, podatek o predvideni proizvedeni
energiji zatrjuje, da bodo sončni paneli pridelali 1
milijon kWh na leto, kar je najbrž preveč optimistična ocena, saj predpostavlja učinkovitost 12,7%
(kar v Sloveniji ni realno, v Ljubljani pa sploh ne).
Ampak, celo, če hvalnicam ob otvoritvi verjamemo,
bi to pomenilo povprečno proizvedeno moč 114,16
kW. To energijo bo BTCjeva sončna elektrarna
proizvajala povsem nepredvidljivo, kadar bo pač
sijalo sonce, in energetski sistem jo bo primoran
odkupiti po visoki “feed-in” tarifi. Če bi hoteli tako
proizvedeno električno energijo shraniti za porabo v
skladu s potrebami – npr., s proizvodnjo vodika, ali
dvigovanjem vode v črpalni elektrarni – se dejansko
pridobljena energija zmanjša za najmanj 40%, torej,
efektivno proizvodnjo BTCjeve sončne elektrarne
bi morali računati le v višini 600.000 kWh na leto,
ali povprečna moč 68,5 kW.
In sedaj še en podatek iz poročila: koliko je pa to
stalo? 2,4 milijona evrov – to znese 35.040 EUR na
kW povprečno proizvedene moči! Za primerjavo:
izgradnja zelo drage hidroelektrarne stane od 3000 –
5000 EUR na instalirani kW, ampak taka elektrarna
dejansko proizvaja vsaj 80% nazivne moči. Vendar
brez skrbi, BTC ne bo šel v izgubo. Država namreč
lastniku take “mini” fotovoltaične elektrarne zagotavlja, da mu bo odkupila vso elektriko, kadarkoli
jo bo dal na razpolago v naslednjih 15 letih, po ceni
0,30402 EUR za kWh.19 Če predpostavljamo, da bo
zmogljivost elektrarne upadala za 2,65% na leto
(prodajalci takih elektrarn trdijo, da je upadanje
zmogljivosti bistveno manjše), je ob upoštevani
obrestni meri 5% današnja vrednost pričakovanih
plačil po “feed-in” tarifi 2.830.780 EUR.
Ob tem velja še izračunati, da bi ob predpostavljeni
degradaciji fotovoltaičnih modulov (ki je, ponovimo,
dejansko konzervativna) BTCjeva elektrarna čez 50
let (kar je povsem običajna življenska doba hidroelektrarn, brez posodobitev) proizvajala le še 26
odstotkov začetne zmogljivosti – a to je pravzaprav
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nepomembno, saj bo lastnik na račun “feed-in” tarif
z investicijo dobro zaslužil že v 15 letih, in ko se bodo
te iztekle, bo lahko ta “nizkoogljični” energetski vir
enostavno izključil.
Skozi stimulativne tarife za proizvodnjo obnovljive
in “nizkoogljične” energije bomo torej vsi porabniki
elektrike BTCju poplačali vložek, in omogočili
dobiček okoli 430.000 EUR – kdor še ne ve kako,
daj si ogleda postavko “Prispevek po 64.r členu
EZ” v mesečnem računu za elektriko. In zato se
vlaganje v fotovoltaično proizvodnjo splača – vendar
lastniku, preprodajalcem fotocelic in bankam, ki
posle kreditirajo, ne pa veliki večini uporabnikov
električne energije.
V vladnem svetu za trajnostni razvoj ni nobenega
gozdarja. Kar je zanimivo že zato, ker je samo letni
prirastek listnatih gozdov (v shranjeni kalorični
vrednosti) v Sloveniji enakovreden moči približno
650 MW20, ali več, kot pričakujemo od TEŠ6. Poleg
tega nas tudi skrbi, da se »Slovenija zarašča«, da neuporabljena kmetijska zemljišča ter pašnike prerašča
plevel, grmičevje in pretežno nenačrtovan gozd – v
povprečju 5200 hektarov na leto (2000-2009). Od leta
2000 do danes smo torej “pridobili” dobrih 52000
hektarov novega gozda, v kateri bi lahko rastle tudi
bukve – in te bi v obliki lesa proizvajale dobrih 24
mio. kWh na leto, kar ustreza elektrarni cca. 275
MW; to je precej več kot bi bila predvidena realna
moč BTCjeve sončne elektrarne (114,16 kW), in
tudi kot je teoretična največja moč (900 kW) - ter
tudi bistveno ceneje in bistveno trajneje.
Ampak, kot že rečeno, v vladnem svetu za trajnostni razvoj ni gozdarjev. Kot tudi ni energetikov,
niti predstavnikov kmetijstva ali (vse bolj redkih)
proizvodnih dejavnosti. Politika je torej z imenovanjem pretežno “toplogrednega” sveta “zabila še en
gol” znanosti in strokovnosti, ki na tem igrišču še
vedno nimajo nobenega igralca. In vprašanje je, ali
nam bodo na tak način na našem slovenskem stadionu še dovolj časa gorele luči, da bi lahko rezultat
preobrnili v kaj bolj uporabnega.
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Predstavitev Intelligent Energy Europe (IEE) projekta
»MAKE IT BE« in Slovenskega informacijskega sistema za
biomaso SWEIS (Slovenian Wood Energy Information System)
Skupnosti občin Slovenije.
Pripravil: ZGS, Oddelek za gozdno
tehniko, Večna pot 2.,
Jurij Beguš uni. dipl. inž. gozd. spec.,
Andrej Grum uni. dipl. inž. gozd.,
Maruša Rozman Šelb uni. dipl. inž. gozd.,
karta: mag. Rok Pisek uni. dipl. inž. gozd
V Hotelu Mons je 16. februarja 2011 potekala redna
letna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Dogodka
so se udeležili župani občin in njihovi pooblaščenci,
ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs in
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Dejan Židan. V želji po spodbujanju učinkovite
rabe lesne biomase v energetske namene je Zavod

za gozdove Slovenije (Zavod) na razstavnem prostoru, zainteresiranim posameznikom predstavil
Slovenski informacijski sistem za biomaso SWEIS
(Slovenian Wood Energy Information System) in
projekt »MAKE IT BE«, katerega namen je razvoj
orodij za določanje in uvajanje lokalnih in regionalnih
bioenergetskih verig znotraj različnih projektnih
regij (Avstrija, Italija, Slovenija in Velika Britanija).
Projekt je sofinanciran s strani IEE (Intelligent
Energy Europe).
Pomembno je, da se Zavod pojavlja na takih
prireditvah, saj se v javnosti vse prepogosto njegove aktivnosti, povezane z rabo obnovljivih virov
energije, vidijo zgolj tako, da le posreduje podatke

Karta: Prikaz zgradbe informacijskega sistema WISDOM, ki je lahko podlaga za odločanje o rabi lesne biomase
na ravni občin.
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o možnostih rabe lesne biomase. To je vsekakor
primerno, saj je Zavod na področju lesne biomase
eden glavnih subjektov, ki posreduje podatke o njenih
potencialih in jih komentira. Poleg tega pa izvaja
tudi aktivnosti povezane z rabo energije, zbiranjem
in vodenjem informacij o potencialih lesne biomase,
svetovanje lastnikom gozdov in drugi zainteresirani
javnosti ter spodbuja učinkovito rabo lesne biomase
v energetske namene. Zato smo si Skupnost občin
Slovenije, ki je ena naših ciljnih skupin, izbrali da
jim iz prve roke podamo informacije o lesni biomasi
in njeni uporabi v te namene.
Da bi informacije čim bolj približali uporabnikom
so na spletni strani ZGS http://www.biomasa.zgs.gov.
si dostopni podatki, ki omogočajo oz. posredujejo
potencialnim investitorjem, politikom in drugim
zainteresiranim skupinam prvo informacijo o tem,
kakšne so možnosti za rabo lesne biomase na nivoju
občin. Podatki so rangirani po treh ločenih kazalcih
(demografski, socialno-ekonomski in gozdnogospodarski). Za posamezne občine so izdelane tudi ocene
primernosti občine za razvoj rabe lesa v energetske
namene. Na podlagi teh podatkov se lahko občine
odločajo v kateri smeri naj oblikujejo strategije
trajnostnega energetskega razvoja.
V preteklosti smo na Zavodu med drugim izvedli
mednarodni projekt, ki ga je financirala FAO (Food
and Agriculture Organization of the United Nations), v sklopu katerega smo oblikovali energetski
informacijski sistem SWEIS izdelan na podlagi
mednarodno priznane metodologije WISDOM
(Woodfuels Integrated Supply/Demand Overview
Mapping). Metodologija je bila uporabljena na
različnih delih sveta (Argentina, Španija, Italija,
Slovenija, Hrvaška, Srbija, države vzhodne Afrike,
Čad, etc.) in omogoča obdelavo informacij o stanju
in potencialih biomase iz gozda in iz drugih virov
(negozdne površine, sečni in lesni ostanki, les iz
deponij, lesno oglje, kmetijske površine,…), na
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drugi strani pa upošteva njeno rabo ter tako omogoča prikaz in analiziranje njenih bilanc. Na eni
strani imamo torej podatke o ponudbi, na drugi o
povpraševanju, sinteza obojih nam pokaže predele,
kjer je te biomase dovolj in predele, kjer biomase
primanjkuje. Sistem je vsestransko uporaben, saj
sloni metodologija WISDOM na obdelavi velikega
obsega verodostojnih podatkov, ter upoštevanju
vseh omejitev, ki vplivajo na razpoložljivost posameznega energenta.
Kot smo omenili že na začetku je bila naša naloga
predstaviti, da Zavod je in še sodeluje kot partner
v različnih mednarodnih projektih. Trenutno smo
intenzivno vključeni v projekt »MAKE IT BE« ki
teče pod okriljem in financiranjem IEE. Cilji projekta so med drugim spodbuditi povezovanje med
posameznimi akterji pri učinkoviti rabi biomase v
energetske namene in povečati delež rabe bioenergije
v nacionalnih, regionalnih in lokalnih energetskih
bilancah. Projekt »MAKE IT BE« bo razširil naše
znanje v področja celostnega bioenergetskega načrtovanja in predstavil primere dobrih praks, zbranih
na izkušnjah različnih držav Evropske Unije in
Slovenije. Dopolnil in izboljšal bo baze podatkov o
potencialih lesa za energijo ter o virih biomase iz
kmetijstva. V okviru projekta bomo pripravili razširitev obstoječega informacijskega sistema SWEIS
z novimi vsebinami, predvsem s področja tistih
kmetijskih površin, ki do sedaj še niso bile zajete v
informacijskem sistemu, ter z ekonomskimi kazalci,
ki bodo v pomoč pri pripravi poslovnih načrtov pri
nadaljnjem uvajanju učinkovite rabe obnovljivih
virov energije v Sloveniji.
Menimo, da smo na letni skupščini Skupnosti
občin Slovenije s predstavitvijo projekta »MAKE
IT BE« in dela Zavoda za gozdove Slovenije na
področju učinkovite rabe lesne biomase povečali
zanimanje predstavnikov naše ciljne skupine za
sodelovanje z Zavodom.
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Izobraževanje in kadri
Janez Penca – devetdesetletnik
Kot vedno ob takšnih dogodkih začnemo z refrenom:
Kaj res tako hitro čas beži!?
2. aprila 1921 se je v Novem mestu rodil za birokrate Ivan, za kolege in bližnje pa Janez, ki je svoje
otroško in mladeniško obdobje preživel prav tako
v Novem mestu. (Čeprav ga je brezbrižno otroško
počitnikovanje v Vipavi pri materinih starših tudi
»gozdarsko zaznamovalo«. Nabiral je jagode in
borovnice.) Leta 1939 je maturiral se vpisal na
Poljoprivrednošumarski fakultet v Zagrebu pa je
študij zaradi vojne moral prekiniti. Kot bolničar v 15.
Belokrajnski brigadi je napredoval do pomočnika brigadnega sanitetnega referenta. Pred tem pa je moral
v slovenskohrvaški partizanski bolnišnici v Bulicih
(Žumberak) opraviti nižji in višji sanitetni tečaj.
Po vojni je nadaljeval študij gozdarstva v Zagrebu.
Diplomiral je leta 1948, vmes pa pridno hodil na
gozdarsko prakso v Slovenijo (Rog in Pokljuko).
Pričakovanja, da bo dobil službo v Novem mestu
se mu niso uresničila, tudi upravičeno upanje, da
bo povabljen v katedro za varstvo gozdov k prof.
J. Šlandru ni bilo izpolnjeno, pač pa je dve leti (do
1950) delal kot pripravnik na oddelku za plan na
Ministrstvu za gozdarstvo pri Vladi R Slovenije. Njegove izkušnje s planskim gospodarstvom so izjemne
in dragocenejše od modrovanj številnih sodobnih
ekonomistov, ki o tem zahtevnem organiziranju
družbenega gospodarstva (tudi neučinkovitem), ne
vedo veliko ali pa nič. Žal vloga in oblika planskega
gozdnega gospodarstva v Sloveniji v razmerah po
vojni ni proučena, kar bi bilo za poznavanje naslednjih razvojnih obdobij v našem gozdarstvu, zelo
koristno. Kot mladega izobraženca je takšen način
dela (gore papirja) seveda hudo obremenjeval.
Svojega bivanja na ministrstvu pa je bil vesel, ker je
tam spoznal gozdarsko »gardo«, ki je nosila glavno
breme slovenskega gozdarstva v 40. In 50.letih 20.
stoletja. (Pipan, Štimac, Funkl itd.) V letih 1950-64
je bil v raznih vlogah na gozdarskih ali kombiniranih
gozdarsko-kmetijskih organizacijah v Novem mestu.
Najprej na Lesnoindustrijskem podjetju (LIP), kjer
je bilo vključeno tudi izkoriščanje gozdov, nato v
Gozdnem gospodarstvu, pa na Okrajni upravi za
gozdarstvo, pri Kmetijsko-gozdarskem podjetju in
še na Kmetijskogozdarskem predelovalnem kombinatu -nazivi so se za podobne (iste) dejavnosti
hitro spreminjali. Posledično pa tudi organiziranost
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in kadri. Vsem tem spremembam, ki jih je J. Penca
doživljal, je bila v ozadju težnja, gozdarstvo združiti
s kmetijstvom, ki nikakor ni uspelo z nedomiselno
kolektivizacijo. (Kar je veljalo tudi za Kočevsko in
delno za Štajersko.)
Leta 1964 so tovrstni politični pritiski nekoliko
popustili. J. Penca pa je bil imenovan za direktorja
Gozdnega gospodarstva Novo mesto. To delo je
opravljal 12 let z veseljem, tudi zaradi imenitnih
sodelavcev. Leta 1976 se je »prekvalificiral« v referenta
za gojenje na gozdnem gospodarstvu, kar je ostal do
upokojitve leta 1981. Janez Penca je sedaj še eden
redkih, ki je sodeloval v »ekstenzivnem gozdarskem
pohodu« v povojnem obdobju in še bolj redkih, ki
so ta pohod blažili s sistemskimi odločitvami, ki
so bile plod zmožnosti strokovnega predvidevanja na dolgi rok. Zato mu ni bilo težko, ko je bila
povojna obnova končana, pomagati gozdovom, da so
dobili nov razvojni zagon. Njegova posebna skrb je
veljala tudi opuščenim in degradiranim zemljiščem
(Kočevarsko, grmišča itd.), ki so jih gozdarji, sicer
z visokimi stroški vračali v materialno, ekološko in
socialno funkcijo. Kot predsednik Sveta za gozdarstvo
in lesno industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije
in kot član komisije za podeljevanje Kraigherjevih
nagrad (v gospodarstvu), je imel tudi nekaj najvišjih
formalnih možnosti vplivati na izjemen razvojni
trend slovenskega gozdarstva v 2. polovici prejšnjega
stoletja. Če zaradi prostora in slavljenčeve skromnosti, izpustimo naštevanje mnogih priznanj, povejmo,
da je krona vseh vendarle Jesenkova nagrada, ki jo
je dobil za življenjsko delo leta 1977. Njegovi sodelavci na vseh ravneh se ga spominjajo kot redkega
gozdarskega romantika. Njegov romantizem pa ni v
sanjarjenju, temveč v doslednem spoštovanju vrednot
gozda, kot dialektični tvorbi narave, ki ji človeštvo
dolguje svoj obstoj. Tudi askeza kot način bivanja,
utegne biti del tega romantizma. Tudi njegovo
nasprotovanje pijači in kavi na delovnem mestu,
(čeprav je znal tudi zamižati, vsaj na eno oko), ga
je zaznamovalo kot netipične ga gozdarja. Če se mu
je narava hotela oddolžiti za njegov žlahten odnos
do nje, je njegov visoki življenjski jubilej, kar prava
oddolžitev. In tudi naše gozdarstvo se tej hvaležnosti
iskreno pridružuje.

Marko Kmecl
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Književnost
Osnove gozdarstva – učbenik za srednje strokovne šole
Ko so srednje kmetijske šole v svoje programe uvajale predmete s področja gozdarstva, marsikdo od
gozdarjev ni bil preveč navdušen. Imeli smo vtis, da
gre za razprodajo strokovnega znanja.
Pa vendar je Anton Šivic, takrat »c. kr. gozdarski
komisar v Ljubljani« že leta 1914 zapisal: »Gozdarstvo
je za obstanek kmečkih posestev poleg živinoreje in
poljedelstva najvažnejša gospodarska panoga. Dobro
kmetijo brez gozda si je pri nas težko misliti.« Si je
(bilo) res mogoče predstavljati kmečkega gospodarja,
ki bi o gozdu vedel le tisto, kar je naključno pobral
od očeta, v gostilni ali od lesnih trgovcev?
Ni čudno, če naj bi veljal za prvo slovensko
strokovno publikacijo prav Scheyerjev Navod,
kako naj ravnajo posamezni kmetje in cele soseske
z gozdom (1869). Sledil mu je Guzeljev Navod za
oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem
in Primorskem (1903), leta 1933 pa še Miklavžičevo
Kmetsko gozdarstvo.
V bistvu je vsebina vseh treh knjižic podobna:
poleg osnovnega znanja o gozdu odseva razmere
svojega časa, pomembne za kmečki gozd in njegovega
lastnika. Po drugi svetovni vojni ni bilo podobne
knjižice: uvedba načrtnega gospodarjenja za vse
gozdove (ne glede na lastništvo), katerega nosilec je
bila gozdarska stroka, in regulativa prometa z lesom,
sta bistveno omejila aktivno vlogo tudi sicer utišanega
lastnika pri gospodarjenju z gozdom. Rezultat je
bil znan: imeli smo sicer dobro gospodarjen gozd,
a pasivnega in o gozdu dokaj nevednega lastnika.
Zdaj se položaj spreminja: gozd je pogosto vse manj
pomemben kot sestavina kmečkega obrata. Kmečkim lastnikom se je pridružila množica nekmečkih.
Skupno jim je le, da so (ne vselej najbolj posrečeno)
bolj aktivni, a o gozdu še vedno dokaj nevedni. Mnogi
ne govorijo jezika zemlje in gozd jim je tuj.
Tak naj bi bil širši okvir razmišljanja ob knjigi
Osnove gozdarstva, s podnaslovom Učbenik za
modul Osnove gozdarstva v programih Gospodar
na podeželju in Kmetijsko-podjetniški tehnik ter
modul Vzdrževanje gozda v programu Gozdar.
Avtor knjige je Anton Goršin, univ. dipl. inž. gozd.,
predavatelj na Kmetijski šoli Grm Novo mesto. Knjigo
je izdala Grafenauer založba, d. o. o. (Ljubljana,
2010, 260 str.).
Nemogoče je soditi programe, ki jim je učbenik
namenjen. Na Grmu je gozdarstvo le izbirni predmet,
ki mu je namenjenih 32 ur predavanj in dvakrat
toliko praktičnega dela. Žal tudi ni jasno, ali gre za
modul Vzdrževanje gozda, kot piše na platnicah,
ali za modul Vzdrževanje funkcij gozda, kot piše
avtor v predgovoru in kot je napisano v kolofonu.
GozdV 69 (2011) 4

Pomembnejša je avtorjeva misel, da je delo »zamišljeno tudi kot pripomoček lastnikom gozdov pri
odločanju o gospodarjenju.«
Težko si je predstavljati, da bi bilo mogoče vse
temeljno gozdarsko znanje stisniti na 260 bogato ilustriranih strani. Avtorju je to uspelo dokaj dobro. Pri
tem je upošteval predpisani katalog znanj, o katerem
imajo strokovnjaki lahko vsak svoje mnenje. Pa vendar
je rezultat povzetek tistega temeljnega znanja o gozdu,
ki bi ga moral imeti vsak, ki prihaja z njim v stik – od
sprehajalca do sekača. Omejen obseg je avtorja omejeval na faktografsko obravnavo vsebin, brez iskanja
vzrokov in povezav – ampak to naj bi bil tudi domet
takega informativnega predmeta: naprej naj stvari
pojasnjuje strokovnjak. Podobno bi iz istega vzroka kdo
od bodočih gospodarjev morda pričakoval obsežnejšo
obravnavo določenih vsebin, npr. o funkcijah gozda,
temeljno informacijo o zakonodaji, inšpekcijskih službah ali trženju lesnih sortimentov če te vsebine niso
vključene v druge predmete). Vsekakor so to vsebine,
ki bi zanimale že sedanjega lastnika gozda.
Po vrsti oblikovno pustih in skromno natisnjenih
učbenikov, s katerimi smo se doslej srečevali pri
študiju gozdarstva na vseh stopnjah, je tega mogoče
vzeti v roke z veseljem in zanimanjem. Naravnost
razkošen je, bogato ilustriran in privlačno oblikovan.
Številne barvne fotografije so po večini ilustrativno
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Književnost
primerne in ustrezno reproducirane. Upajmo, da
bo po tej strani postal standard za vse prihodnje
gozdarske učbenike.
Končno je učbenik tudi po didaktični strani
dosegel raven, ki jo po večini že nekaj časa dosegajo
srednješolski učbeniki; strani so dobro členjene,
pomembnejše vsebine so v preglednicah in raznobarvnih okvirih, zanimivejše pa v robnih okvirih.
Posebno zanimiva sta okvira vrste Ne pozabi in
Primer, posamezne vsebinske sklope pa zaključujejo
v prihodnost usmerjene vsebine, Za vedoželjne, in
vrsta vprašanj za ponavljanje in utrjevanje snovi –
knjiga, ki uči, kako se uči ...
In še nekaj je v knjigi, kar nosi avtorjev pečat.
Mlade ljudi smo učili vse mogoče o gozdu in gozdarstvu, ne vem pa, ali smo jih dovolj učili ljubezni
do gozda. Avtor jo simpatično izpove – ne le v
predgovoru in na zadnji strani platnic, ampak tudi
med mnogimi vrsticami besedila.
Knjiga je izšla v nakladi komaj 300 izvodov in
stane približno pol kubika smrekovine. V knjigarnah je ni zaslediti. Koliko izvodov bo prišlo v roke
zdajšnjim lastnikom?

Gozdarstvo postaja ne le veda o upravljanju z
gozdom, ampak tudi veda o usmerjanju odnosa do
njega, kakršnega naj bi imela družba. 80 % naših
gozdov je v zasebnih rokah. Si stroka lahko privošči
(po zadnjih podatkih okrog) 400.000 nevednih in
apatičnih (so)lastnikov gozda? Ti ljudje bodo o
gozdu morali vedeti dovolj, da bodo o njem znali
spraševati smiselno in odgovorno ter cenili gozdarjevo delo – na vseh ravneh. Potem bomo lahko
govorili o začetku novega dialoga. Stari se je očitno
izpel – z zgibankami vred. Naj bi bil to začetek
»kulture gozda« za 21. stoletje?
Knjiga Osnove gozdarstva je napisana. Kdo bi
dodal to in ono, drugi bi kaj zapisal drugače – naj se
oglasijo. Že taka, kot je, je gotovo več kot le učbenik
za majhen izbirni predmet. Je izziv Ministrstvu
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Zavodu za
gozdove, številnim projektom za razvoj podeželja
in mantram o gozdu in kakovosti našega življenja.
Merjena na množice podeželskih in mestnih lastnikov
naj izide ne v 300 izvodih, ampak v stokrat 300.
Potem se nekaj mora premakniti.
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Uvodnik
Monitoring gozdov v Sloveniji in Evropi – kako naprej?
Trajnostno in večfunkcijsko gospodarjen gozd opravlja več bistvenih, medsebojno
povezanih oz. odvisnih ekoloških, ekonomskih in socialnih funkcij. Pri tem je še posebno
pomembno vsestransko spremljanje stanja gozda. Ministrska konferenca za zaščito gozdov
v Evropi (MCPFE) je v Helsinški resoluciji H1 (1993) prav nadzor postavila na začetek
svoje definicije trajnostnega gospodarjenja: »Nadzor in raba gozdov na način in v obsegu,
ki omogočata vzdrževati biološko raznovrstnost, proizvodnost, regeneracijsko sposobnost,
vitalnost, kot tudi njihov potencial, zdaj in v prihodnosti ter izpolnjevati odgovarjajoče
ekološke, ekonomske in socialne funkcije na lokalni, nacionalni in globalni ravni, ne da
bi škodovali ostalim ekosistemom«. »Ključna akcija« št. 8 Gozdnega akcijskega načrta
EU (2006), ki temelji na Gozdarski strategiji za EU (1999), je vzpostavitev evropskega
gozdnega monitoringa. Začetek sistemskega evropskega gozdnega monitoringa sega v
osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so gozdovi začeli skrivnostno propadati. Tedaj je
v okviru Konvencije o daljinski, čezmejni zračni poluciji Ekonomske komisije ZN za Evropo
(UNECE CLRTAP, 1985) nastal Mednarodni program sodelovanja za oceno in spremljanje
učinkov zračne polucije na gozdove (ICP Forests), ki sodi med največja harmonizirana
biomonitorska omrežja na svetu.
V sodelovanju z EU je ICP Forests spremljal stanje gozdov na dveh intenzivnostnih
monitorskih nivojih: (a) na sistemski »transnacionalni« mreži 16 km x 16 km (približno
5000 ploskev, pri nas 45) in (b) z intenzivnim monitoringom na reprezentativnih ploskvah
gozdnih ekosistemov (vzpostavljeno je bilo približno 800 ploskev, pri nas pa 11). Gozdarski inštitut Slovenije je začel s poskusnim monitoringom na prvem nivoju leta 1985,
od leta1986 pa redno. Pri postavitvi intenzivnega monitoringa sta nam še pred vstopom
v EU priskočila na pomoč nizozemska vlada in Alterra (projekt IMP-SI, 2003).
Leto po sprejetju programa ICP Forest je EU leta 1986 sprejela Uredbo (EEC) št.
3528/86 o zaščiti gozdov pred atmosfersko atmosferskimi onesnažili in z njo zakonsko
podlago za sofinanciranje monitorske dejavnosti. V letih 2003–2006 jo je nadomestila
Uredba (EC) št. 2152/2003 Forest Focus: Monitoring gozdov in medsebojnih okoljskih
vplivov v Skupnosti.
V okviru EU finančnega mehanizma Life+ (za implementacijo okoljske zakonadaje
članic EU/Uredba (EC) št. 614/2007) je od leta 2009 do junija 2011 potekala naloga
FutMon – »Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring
System«.
Projekt se bo končal junija 2011 in sofinanciranje EC-razvoja gozdnega monitoringa se
je tako (žal) končalo. Gozdni monitoring v Evropi je kot »večna« naloga ogrožen in nujno
potrebuje nov način podpore. Na nedavni konferenci MCPFE v Španiji so dramatično
pozvali k nadaljevanju programa spremljanja gozdov. Upanje zbuja Zelena knjiga o zaščiti
gozdov in informacij o gozdu v EU – priprava gozdov za podnebne spremembe (2010), ki
v poglavju 4.4. obravnava pomen informacij o gozdu in monitoringa stanja gozdov ter
razširjeno vlogo nacionalnih gozdnih inventur, vključno z njihovo harmonizacijo.
Zdaj lahko le upamo, da se bo četrtstoletno uspešno sodelovanje med Evropsko
komisijo in ICP-Forests nadaljevalo in z njim zelo uspešna monitorska dejavnost Gozdarskega inštituta Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. V poplavi
raznobarvnih Evropskih »knjig« oz. »papers« mi je najbolj všeč prav Zelena knjiga – z
barvo klorofila, življenja in preživetja.
prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli
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Spremljanje stanja gozdov v Sloveniji
Primož SIMONČIČ1, Matej RUPEL2, Marko KOVAČ3

1

Uvod

V Sloveniji spremljamo stanje gozdnih ekosistemov
od leta 1986 v skladu z mednarodnim programom
ICP Forests, v okviru Konvencije o onesnaževanju
zraka na velike razdalje prek meja (CLRTAP), v
obdobju 1986–2003 v skladu z evropsko zakonodajo
(EEC, št. 3528/86 in 2158/92), po l. 2003 pa v okviru
Forest Focus (EU, Regulation EC, št. 2152/2003;
2003-2006). Nacionalna podlaga spremljanja stanja
gozdov sta Zakon o gozdovih (ZG 1993) in Pravilnik
o varstvu gozdov (PVO 2009). V določenih obdobjih
(Forest Focus: 2003-2006) in (FutMon Life+: 2009/
junij 2011) je Evropska unija na različnih podlagah
sofinancirala izvajanje ter razvoj monitoringov
spremljanja gozdov v Sloveniji na ravni I (prostorska
raven) in II (procesni ravni).

V juniju 2011 se končuje projekt FutMon
Life+ (http://www.futmon.org/), ki poteka v
programskih okvirih finančnega instrumenta za
okolje Evropske unije Life+. Namen mehanizma
je zagotavljanje razvojnih projektov na naravovarstvenih in okoljskih področjih (npr.: NATURA
2000, biotska pestrost …). V programskem delu
Life+ so med potencialne naloge uvrščene tudi
razvojne naloge priprave usklajenega, dolgoročnega spremljanja stanja gozdov in okoljskih vplivov
(Uredba (ES) št. 614/2007, 2007).

2

Spremljanje stanja gozdnih
ekosistemov v Sloveniji

V Sloveniji stanje gozdnih ekosistemov spremljamo
v skladu z 20. členom Pravilnika o varstvu gozdov
(PVG), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 114/2009,
ter v skladu z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS, št.
30/1993 z dopolnitvami). V Resoluciji o nacionalnem
gozdnem programu - ReNGP (Ur. l. RS, št. 1115510/07) iz leta 2007 je spremljanje gozdov in gozdnih
ekosistemov posredno vključeno prek preverjanja
stanja indikatorjev, ki služijo oceni izvrševanja ciljev
in usmeritev ReNGP. Prav tako je zbiranje informacij o gozdu, stanju gozdov, eksplicitno navedeno
v izhodiščnem dokumentu ReNGP na ravni EU,
Akcijskem načrtu EU za gozdove (2006).

V Resoluciji o nacionalnem programu varstva
okolja 2005–2012 – ReNPVO (Ur. l. RS, št. 2-3/06)
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iz leta 2006 je spremljanje stanja gozdov omenjeno
v poglavju Varstvo naravnih vrednot, natančneje
v podpoglavju 4.2.2 Spremljanje stanja gozdnih
ekosistemov.
Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti
gozdov ter vplivov gozdov na blaženje podnebnih sprememb (v nadaljnjem spremljanje stanja
gozdov) poteka za potrebe seznanjanja javnosti,
oblikovanja nacionalne gozdne politike in poročanja v okviru mednarodnih zavez, zlasti Konvencije
o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek
meja (CLRTAP, Uradni list SFRJMP, št. 11/86) in
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS-MP, št. 13/95),
Resolucij Ministrskih konferenc o varstvu gozdov
v Evropi (http://www.mcpfe.org) ter poročil
Organizacije Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO; http://www.fao.org).
S spremljanjem stanja gozdov ugotavljamo
zlasti:
– vplive atmosferskega onesnaževanja na gozdne
ekosisteme;
– vplive podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme;
– dinamiko količine ogljika v gozdnih ekosistemih.

Podatke spremljamo skladno z metodologijami ICP Forests, ki so določene v predpisih in
dokumentih iz prvega odstavka 20. člena PVG
(2009).
Stanje gozdov in gozdnih ekosistemov spremljamo s sistemom velikoprostorskega spremljanja
na ploskvah vzorčnih mrež 4 km x 4 km in 16 km
x 16 km (t. i. I. raven; v Sloveniji je 45 ploskev,
v Evropi pa približno 5000) in z intenzivnim
spremljanjem stanja gozdov (t. i. II. raven) na
dr. P. S., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za
gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija. primoz.simoncic@gozdis.si
2
M. R., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno
ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
matej.rupel@gozdis.si
3
dr. M. K., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za
načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna
pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. marko.kovac@
gozdis.si
1

259

Simončič, P., Rupel, M., Kovač, M.: Spremljanje stanja gozdov v Sloveniji

desetih trajnih raziskovalnih ploskvah v Sloveniji
(v Evropi je približno 400 do 800 ploskev, odvisno
od obdobja snemanj).
Dela na ploskvah I. ravni obsegajo: podroben opis ploskve (rastišča in sestoja), meritve
in ocenjevanje izbranih znakov na drevesih,
ocenjevanje osutosti in poškodovanosti dreves
ter ocenjevanje pokrovnosti epifitskih lišajev.
V določenih obdobjih so bili na različno gostih
vzorčnih mrežah opravljeni še popisi stanja gozdnih tal, vegetacije in preskrba drevja s hranili
(16 x 16 km) ter ocene zalog ogljika in dušika v
opadu in tleh (8 x 8 km).
Na desetih izbranih raziskovalnih ploskvah
(TRP) intenzivnega spremljanje stanja gozdov
na II. ravni (t. i. intenzivni monitoring) od leta
2004 poteka spremljanje procesov in kazalnikov,
ki vključuje: spremljanje osutosti in porumenelosti
listja drevja, zdravstvenega stanja drevja, meritve
LAI, spremljanje rasti drevja, vegetacije, fenoloških
znakov, stanje gozdnih tal in mineralne prehrane
drevja, vnos onesnažil v gozdne ekosisteme, vnos
in iznos snovi (količina in kakovost padavin,
dinamiko opada, kakovost talne raztopine),
spremljanje meteoroloških parametrov, prisotnost
in znake poškodovanosti vegetacije zaradi ozona
(O3) v gozdu.
Podatki spremljanje stanja gozdov raven I.
in II. so pomembna podlaga za pripravo nacionalnih in mednarodnih poročil za področje
gozdarstva. Rezultati so bili deloma ali pa v celoti
vključeni v:

– letna poročila PVG (2009);
– UN-FAO TBFRA 2000, UN-FAO GFRA (2005,
2009);
– MCPFE (2006);
– v združeno poročilo za MCPFE in FAO – Forest
Europe 2010;
– letna poročila NIR, za UNFCCC (1992), Kjotski
protokol (1998) in skupna EU poročila;
– letna poročila o stanju gozdov ICP Forests, Forest
Focus, FutMon (JRC,Ispra; vTI Hamburg);
– statistike in vprašalnike (EU, NUTS…).

3

Spremljanje stanja gozdnih
ekosistemov in naloga
FutMon LIFE+

Zaradi izvajanja naloge FutMon LIFE+ v obdobju
2009-2010/2011, katere cilj je bil razvoj metod
podrobnejšega spremljanja stanja gozdov, so aktivnosti spremljanja stanja gozdov v tem obdobju
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obsežnejše, kot je to predvideno v ICP Forests in
posredno s PVG (2009). V okviru naloge FutMon
so potekale naslednje naloge:
– izdelava mreže za velikoprostorski reprezentativni
monitoring (L1),
– velikoprostorski reprezentativni monitoring
(L2),
– izbor bazičnih/osnovnih ploskev za intenzivni
monitoring (IM1),
– vitalnost in prilagodljivost dreves (D1),
– kroženje hranil in kritični vnosi za gozdne ekosisteme (D2),
– vodna bilanca gozdnih ekosistemov (D3),
– kakovost, strokovna presoja in ocena spremljanja depozitov v gozdnih ekosistemih
(C1-DEP-22)
– koordinacija na ravni celotnega projekta,
– koordinacija projekta (M7) in diseminacija
rezultatov (M8).

Poročila o projektni nalogi FutMon in poročilo
o stanju gozdov so prosto dostopna na spletnih
straneh Gozdarskega Inštituta Slovenije na strani
http://www.gozdis.si/index.php?id=142.

4

Prispevki v dvojni številki
Gozdarskega vestnika

V dvojni številki Gozdarskega vestnika (GV) so
objavljeni prispevki, ki prikazujejo stanje posameznih
sklopov/parametrov spremljanja stanja gozdov v
zadnjih letih v Sloveniji. Ker je bilo prispevkov veliko
preveč za dvojno številko, bodo posamezni članki
izhajali tudi v naslednjih številkah revije. Vsi prispevki se navezujejo na redne aktivnosti spremljanja
stanja gozdov pa tudi na aktivnosti in razvoj novih
metod, ki so potekale v nalogi FutMon. Del prispevkov se navezuje na vsebine, ki ta trenutek še niso del
programa ICP Forests, vendar se že izvajajo in bodo
vključene v prihodnje mednarodne akcije.

Želja izvajalcev spremljanja stanja gozdov
v Sloveniji je, da v prispevkih predstavijo del
aktivnosti in najnovejše rezultate meritev. Zlasti je
pomembno sporočiti, kakšno je stanje aktivnosti
sedaj, ko se končuje obdobje EU sofinanciranja
in so nastale drastične finančne omejitve s strani
domačih financerjev, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter zlasti Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Bojimo se, da
se bo zaradi prekinjene kontinuitete pridobivanja
podatkov o stanju gozdov izgubila rdeča nit, ki
ima v Sloveniji tradicijo od sredine osemdesetih
GozdV 69 (2011) 5-6
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Preglednica 1: Imena ploskev z lokacijami in glavnimi drevesnimi vrstami intenzivnega spremljanja stanja gozdov
v letu 2011

Ime ploskve

Lokacija

Krucmanove konte
Fondek
Gropajski bori
Brdo
Borovec
Lontovž
Gorica
Krakovski gozd
Murska šuma
Tratice

Pokljuka
Trnovska planota
pri Sežani
protokolarno posestvo Brdo
pri Kočevski Reki
pod Kumom
pri Loškem Potoku
pri Kostanjevici na Krki
pri Lendavi
Pohorje

št. pl.
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12

prevladujoča dr. vrsta
smreka
bukev
črni bor
rdeči bor
bukev
bukev
bukev, jelka
dob, beli gaber
dob, beli gaber
bukev, smreka

Slika 1: Lokacije ploskev intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov – stanje v letu 2011

let. Prav tako nas skrbi, kaj bo z investicijami v
opremo in s strokovnimi skupinami (Gozdarski
inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije,
Biotehniška fakulteta), če se bo nadaljevalo zmanjševanje financiranja ali ukinitev vseh aktivnosti
monitoringa gozdnih ekosistemov.
V Sloveniji je gozd že zaradi svojega deleža sam
po sebi strateško pomemben, še zlasti, če se zaveGozdV 69 (2011) 5-6

damo vseh njegovih neizkoriščenih ekonomskih
in »samo po sebi umevnih« ekoloških, varovalnih
vlog. Zato moramo kot dober gospodar vztrajati
in nadaljevati sicer s prilagojenimi programi
spremljanja stanja gozdov glede na nove okoljske
izzive (varovanje virov pitne vode, varovanje tal,
ogljik in skladiščenja ogljika, idr) ter številnimi
nacionalnimi in mednarodnimi poročanji. Z
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rezultati spremljanja stanja gozdov moramo
seznanjati javnost, biti moramo del zdržnega
(»trajnega«), ekosistemskega (»sonaravnega«) in
večnamenskega (»multifunkcionalnega«) gospodarjenja z gozdovi.
Preglednica in slika 1 sta namenjeni enotnemu
razumevanju in poenotenju imen ploskev (10) in
lokacij intenzivnega spremljanja stanja gozdov
v prispevkih v dvojni številki GV in prihodnjih
prispevkih.

5
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Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 2009
in odvisnost osutosti od nekaterih izbranih kazalnikov

Tree Crown Defoliation on the IMGE Plots in 2009 and Dependence of the Crown
Defoliation on some Selected Indicators
Mitja SKUDNIK1, Anže JAPELJ2, Marko KOVAČ3
Izvleček:
Skudnik, M., Japelj, A., Kovač, M.: Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 2009 in odvisnost osutosti od
nekaterih izbranih kazalnikov. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v
angleščini, cit. lit. 15. Prevod povzetka in lektoriranje angleškega izvlečka Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
V okviru Programa za intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov (IMGE) v Sloveniji poteka ocenjevanje osutosti
gozdnega drevja od leta 2003, od leta 2006 pa vsako letopoteka tudi popis poškodb na drevju. V prispevku smo
analizirali stanje osutosti na izbranih ploskvah IMGE v letu 2009 in ugotavljali, kolikšen delež osutosti je pojasnjen
s strani popisa poškodb. Največjo povprečno osutost je imel dobov sestoj na ploskvi Murska šuma (37,8 %), ki
ima tudi največji delež pojasnjene osutosti (12,4 %). Na ploskvi Brdo pa je bil od 17,1 % pojasnjen najmanjši
delež osutosti (0,2 %). Rezultati analize podatkov na ravni drevesnih vrst in ne ploskev kažejo, da je bila bukev
povprečno osuta 22,7-odstotno in od tega je bilo 2,7 % osutosti pojasnjene. Najmanjši delež pojasnjene osutosti
je bil pri smreki (2,3 %). Da bi ugotovili nekatere vplive na nepojasnjen delež osutosti, smo v letu 2009 drevesom
ocenili še nekatere dodatne kazalnike rastnih dejavnikov. Za analizo odvisnosti med nepojasnjeno osutostjo in
kazalniki rastnih dejavnikov smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije rangov ter neparametrično analizo
variance (Kruskal-Wallis H-test) in Mann-Whitney U-test. Za listavce in bukev je značilno, da imajo drevesa višjih
socialnih razredov in drevesa, ki so manj utesnjena bolj osute krošnje. Za smreko velja pri socialnem razredu ravno
obratna zakonitost. Starejša drevesa imajo bolj osute krošnje, kar velja za listavce, iglavce in smreko. Pri bukvi
in skupini listavcev je tem bolj osuta krošnja, tem bolj so drevesa oddaljena med seboj. Ravno obratno velja pri
smreki in skupini iglavcev.
Ključne besede: osutost drevja, popis, spremljanje sprememb, zdravstveno stanje, odvisnost, intenzivno spremljanje
gozdnih ekosistemov, Slovenija.
Abstract:
Skudnik, M., Japelj, A., Kovač, M.: Tree Crown Defoliation on the IMGE Plots in 2009 and Dependence of the
Crown Defoliation on some Selected Indicators. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol.
5-6.In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 15.Translation of the Summary and proofreading of
the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
As a part of the Intensive Monitoring Programme (IMGE) of Forest Ecosystems in Slovenia, the crown condition
assessment is being carried out since 2003. In addition, inventory of various types of damage on trees is performed
from 2006 onwards. In this paper, analysis of the state of tree crown defoliation and share of explained defoliation
on IMGE plots in 2009 is presented. Data on Pedunculate oak exhibited the highest level of crown defoliation on
the plot Murska šuma (37.8 %), which is also characterized by the highest percentage of the explained defoliation
(12.4 %). The lowest level of the explained defoliation was assigned to the trees on the plot Brdo, where only 0.2 %
of the overall defoliation (17.1 %) could be related to known causes of defoliation. Referring to the data focused
only on a single tree species and not on a plot level, those for common beach exhibit close-to-average level of
defoliation of 22.7 %, 2.7 % of which is explained defoliation. The lowest level of the explained defoliation was
ascribed to Norway spruce (2.3 %). In accordance with the goal of determining factors that affect unexplained
defoliation, some additional indicators of growth characteristics were inventoried in 2009. We employed Spearman’s

M.S., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, Večna pot 2, SI1000 Ljubljana, Slovenija. mitja.skudnik@gozdis.si
2.
A. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, Večna pot 2, SI-1000
Ljubljana, Slovenija. anze.jepelj@gozdis.si
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1

GozdV 69 (2011) 5-6

263

Skudnik, M., Japelj, A., Kovač, M.: Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 2009 in odvisnost osutosti od
nekaterih izbranih kazalnikov

rank correlation coefficient, nonparametric analysis of variance (Kruskal-Wallis H test) and Mann-Whitney U test
to analyze relations between the levels of unexplained defoliation and some growth indicators. Broadleaves and
common beach trees of higher social classes and trees that are less shaded by neighboring trees typically experience
higher defoliation levels. Inversely holds true for the link between social class and defoliation of the Norway
spruce. Older trees of broadleaves, conifers and Norway spruce are more defoliated than young ones. Defoliation
of common beach and broadleaves increases with the distance between neighboring trees. The opposite holds true
for Norway spruce and conifers.
Key words: tree defoliation, survey, monitoring of changes, health status, correlations, intensive monitoring of
forest ecosystems, Slovenia.

1

UVOD

V Sloveniji popis stanja krošenj poteka od leta 1987.
Popis je vezan na program ICP Gozd (International
Co-operative Programme on the Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests), ki
ga je leta 1985 na podlagi konvencije o daljinskem
transportu onesnaženega zraka (CLRTAP) sprožila
Evropska ekonomska komisija Organizacije združenih narodov. V Sloveniji je bil program ICP Gozd
zakonsko urejen leta 2000 s sprejetjem Pravilnika
o varstvu gozdov (Hočevar in sod., 2002) (Ur. l.
RS, št. 92/2000, 56/2006, 114/2009), ki je bil l. 2009
posodobljen (člen 20). Sprememba besedila člena
o spremljanju stanja gozdov in trenutne razmere v
Sloveniji so vzrok, da je spremljanje gozdov postalo
vsebinsko in glede obsega nezanesljivo.
Sprva je bil glavni cilj programa pridobiti vpogled v prostorsko in časovno spremenljivost stanja
gozdov in v povezavo le-tega s stresnimi dejavniki,
vključno z onesnaženostjo zraka. S takim namenom
je bil v državah, ki sosodelovale v programu ICP
Gozd, vzpostavljen velikoprostorski monitoring
poškodovanosti gozdov na sistematični vzorčni mreži
gostote 16 x 16 km (MGGE), ki sedaj zajema velik
del EU, in na kateri se letno, preko kazalnika »osutost
drevesnih krošenj« spremlja stanje gozdov (Kovač,
1996). Po potrebi in v daljših časovnih presledkih
se v Sloveniji poškodovanost gozdov spremlja tudi
na zgoščeni mreži 4 x 4 km.
V devetdesetih letih je bilo ugotovljeno, da na
stanje gozdnih ekosistemov ne vpliva samo onesnaženost zraka, ampak tudi številni drugi antropogeni
in naravni stresni dejavniki (de Vries in sod., 2003). S
ciljem boljšega razumevanja procesov je bila v posameznih članicah EU leta 1994 vzpostavljena mreža
t. i. intenzivnih ploskev (tudi IMGE). V Sloveniji so
bile te ploskve vzpostavljene leta 2003, trenutno pa
je v sistem tovrstnega monitoringa vključenih deset
ploskev (Simončič in sod., 2004).
Cilji spremljanja stanja krošenj na ploskvah
intenzivnega monitoringa se razlikujejo od ciljev
velikoprostorskega na sistematični mreži. Medtem ko
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je slednji namenjen statističnemu spremljanju stanja
gozdov na državni ravni, je namen monitoringa na
intenzivnih ploskvah predvsem boljše razumevanje
odvisnosti med zdravjem oz. vitalnostjo drevja ter
vzroki in posledicami dejavnikov stresa. Poleg tega
rezultati služijo še spremljanju dolgoročnih trendov
propadanja gozdov in zaznavanju trenutnega stanja
osutosti drevesnih vrst (de Vries in sod., 2003).
Cilj prispevka je predstaviti stanje osutosti na
izbranih ploskvah IMGE v letu 2009 z vidika deleža
osutosti krošenj, ki je pojasnjen z znanimi biotskimi in
abiotskimi poškodbami. Del pozornosti je namenjen
tudi preostalemu deležu nepojasnjene osutosti, za
katerega smo poskušali določiti morebitne povezave
med stanjem osutosti in izbranimi rastnimi dejavniki,
ki so se snemali na izbranih ploskvah IMGE v letu
2009 in za katere ocenjujemo, da bi lahko vplivali na
osutost (zastrtost, socialni razred, tip razrasti krošnje,
oddaljenost od sosednje krošnje itn.).

2 METODE
2.1	Ocenjeni kazalniki v okviru projekta
FutMon
Reden popis stanja krošenj poteka na ploskvah
IMGE od leta 2003 (Simončič in sod., 2004). Lokacije raziskovalnih ploskev in njihove značilnosti so
podrobneje predstavljene v prispevku Simončiča in
sod. (2011), kjer je tudi poudarjeno, da se na ploskvah izvaja le sanitarni posek. V okviru popisa se
na ploskvah vsako leto spremljajo kazalniki: osutost,
mortaliteta, socialni razred drevesa, zasenčenost
krošnje, vidnost krošnje, porumenelost asimilacijskih
organov ter prisotnost znakov cvetenja in semenjenja.
Metoda in kazalniki popisa so pojasnjeni v priročniku
za okularno ocenjevanje stanja krošenj (Planinšek in
sod., 2009), ki je za slovenske razmere prirejen po
priročniku ICP – Gozd (Eichhorn in sod., 2006).
Od leta 2006 se vsem drevesom na ploskvi,
katerim se oceni osutost, popiše tudi opažene znake
poškodb. Metoda popisa poškodb je predstavljena v
priročniku Jurc, D. in Jurc, M. (2010) in je, podobno
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kot priročnik za okularno ocenjevanje stanja krošenj,
za slovenske razmere prirejen po priročniku ICP –
Gozd (Eichhorn in sod., 2010). Za vsako opaženo
poškodbo se opiše mesto poškodbe (npr. listi, veje
itn.), simptom (npr. razpoka na deblu, rumenenje
listov, objedanje listov itn.),povzročitelj poškodbe,
starost in obseg poškodbe.
V letu 2009 je v okviru demonstracijske aktivnosti
D1 projekta FutMon na sedmih izbranih ploskvah
IMGE (IMGE 2 – Fondek, IMGE 3 – Gropajski
bori, IMGE 4 – Brdo, IMGE 5 – Borovec, IMGE
6 – Kladje, IMGE 11 – Murska šuma in IMGE 12
– Tratice) potekal obsežnejši popis stanja krošenj.
Dodatne značilnosti krošnje, ki smo jih spremljali
v letu 2009, so bile: transparentnost, morfologija in
oblika krošnje (le pri drevesni vrsti bukev), prisotnost
sekundarnih epikormskih poganjkov, razdalja med
krošnjami in starostni razred drevesa. Znake smo
natančneje predstavili v naslednjem poglavju.

2.2	Analiza kazalnikov
V analizi smo upoštevali živa drevesa prvega, drugega in tretjega socialnega razreda, ki se na izbranih
ploskvah IMGE pojavljajo kot glavne drevesne vrste.
Podatke o popisu stanja krošenj (redni kazalniki in
dodatni) smo združili s podatki o popisu poškodb.
Upoštevali smo samo tiste poškodbe, ki so vplivale
na osutost krošnje in so imele opisano tudi kategorijo
povzročitelja. Poškodbe, ki so imele opisan samo
simptom ali obseg poškodbe, brez ugotovitve, kaj je
poškodbo povzročilo, nismo upoštevali. Tako smo
za vsako drevo naploskvi IMGE poleg podatkov o
stanju krošenj pridobili tudi podatke o pojasnjenem
deležu osutosti. Nato smo vsakemu drevesu od
skupne osutosti odšteli pojasnjeni delež osutosti,
torej tisti delež osutosti, ki so ga povzročili znani
dejavniki (defoliatorji, toča itn.). Preostali, nepojasnjeni delež osutosti smo primerjali z nekaterimi
kazalniki rastnih dejavnikov, za katere smo ocenili,
da bi lahko še dodatno vplivali na stanje osutosti.
Ti kazalniki so bili:
–– socialni razred drevesa (soc. pol.) – koda 1
pomeni, da je drevo nadvladajoče, 2 vladajoče
in 3 sovladajoče;
–– prisotnost plodov (plodenje): koda 1 pomeni, da
ni plodov, koda 2 pomeni normalno plodenje in
3, da je plodenje bogato;
–– utesnjenost oz. zasenčenost krošnje (zasenčenost):
ocenjeni delež utesnjenega dela krošnje zaradi
sosednjih dreves (koda 1 pomeni utesnjenost krošnje na eni strani, 2 – utesnjenost krošnje z dveh
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strani, 3 – utesnjenost krošnje s treh strani, 4 –
utesnjenost krošnje s štirih strani, 5 – neutesnjena
krošnja in 6 – pomeni potisnjeno drevo);
–– morfologija in oblika krošnje (obl. krošnje): ocena
razrasti vršnih poganjkov pri bukvi – koda 1
dinamična razrast vršnega in stranskih poganjkov,
2 – zmanjšana rast vršnih poganjkov, stranski
se še vedno oblikujejo, 3 – zelo zmanjšana rast
vršnega in stranskih poganjkov, prisotni so le
kratki poganjki ob straneh krošnje in 4 – zelo
zmanjšana rast vršnih in stranskih poganjkov,
ob straneh krošnje ni kratkih poganjkov;
–– prisotnost sekundarnih poganjkov (sek. pog.): koda
1 pomeni, da so redki in koda 3, da so številni;
–– starostni razred drevesa (starost): koda 1 pomeni,
da je drevo mlajše od 20 let in koda 9, da je drevo
starejše od 160 let. Starost je bila ocenjena na
podlagi sklepanja iz števila letnic posekanih
dreves, znanega datuma nastanka sestoja ali
okularne ocene;
–– relativna razdalja med krošnjami (odd. do sos.
krošn.): v štirih smereh neba smo ocenili oddaljenost od najbližje krošnje. Ocene so si sledile
v naslednjem vrstnem redu: 1 – krošnje se prekrivajo, 2 – krošnje se stikajo, 3 – razmik med
krošnjami je do 1/3 povprečnega premera krošnje,
4 – razmik med krošnjami je do 2/3 povprečnega
premera krošnje, 5 – razmik med krošnjami je
od 2/3 do enega povprečnega premera krošnje in
6 – razmik med krošnjami je večji od povprečnega premera krošnje. Za vsako drevo smo ocene
sešteli in tako vrednost 4 pomeni, da je krošnja
zelo utesnjena in 24, da je krošnja popolnoma
sproščena.
Osutost drevesa ocenjujemo na 5 % natančno.
Podatke o nepojasnjenem deležu osutosti smo združili v deset razredov po 10 %. Kode o zasenčenosti
krošnje smo preštevilčili, in sicer tako, da je kodo
1 imelo nezasenčeno drevo; kodo 2 je imelo drevo,
katerega krošnja je bila zasenčena na eni strani;
kodo 3 drevo, ki je imelo krošnjo zasenčeno z dveh
strani; itn. do kode 6, ki jo je imelo potisnjeno drevo.
Ocene razdalj med krošnjami 4 do 24 smo združili
v šest enakih razredov.
Ocenjeni kazalniki so neparametrski, zato smo za
statistično analizo rezultatov pri kazalnikih, ki imajo
več kot pet razredov (utesnjenost oz. zasenčenost,
starost in oddaljenost od sosednje krošnje), uporabili
Spearmanov koeficient korelacije rangov, pri kazalnikih,
ki imajo pet ali manj razredov (socialni razred, prisotnost plodov, oblika krošnje in prisotnost sekundarnih
poganjkov) pa neparametrično analizo variance (Kru265
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skal Wallisov H-test) in Mann-Whitneyjev U-test. Pri
slednjih smo razlike v osutosti med razredi znakov (t.j.
skupinami) testirali z neparametrično analizo variance
in posteriornimi testi. Na podlagi ugotovljenih razlik
smo sklepali na odvisnost oz. povezanost med osutostjo in sestojnim kazalnikom.Z analizo variance smo
torej ugotovili, ali so razlike v osutosti med razredi
znaka (npr. socialnimi razredi) statistično značilne
in če so bile, smo s posteriornimi testi ugotovili, med
katerimi razredi. Nato smo z izračunom modusa oz.
mesta gostitve ocen osutosti za analizirane razrede
znaka ugotovili smer povezanosti.
Zaradi zahteve Kruskal-Wallisovega H-testa, da
ima vsaka skupina vsaj pet vzorčnih enot (Spiegel
in Stephens, 2008), smo pri znaku oblike razrasti
4. kategorijo s samo enim drevesom pripojili 3.
kategoriji.
Analize smo naredili ločeno za iglavce in listavce
ter za drevesne vrste bukev, smreka, bor (rdeči bor
in črni bor skupaj) in dob. Vsi izračuni in grafi so
bili narejeni v programskem paketu R 2.12.0.

3	REZULTATI
3.1 Stanje osutosti
Bukev (Fagus sylvatica) prevladuje na ploskvah
Fondek (23,8 % osutost), Borovec (18,6 % osutost)
in Tratice (25,2 % osutost). Največji delež pojasnjene
osutosti je bil na ploskvi Fondek (3,5 %). Skupaj smo
v analizo podatkov o stanju krošenj vključili 222
dreves bukve, ki katere delež nepojasnjene osutosti
je bil 20,0 % (Preglednica 1 in Graf 1).

Na ploskvi Gropajski bori je glavna drevesna
vrsta črni bor (Pinus nigra), s povprečno osutostjo
(26,8 %) in je bistveno večja od povprečne osutosti
rdečega bora (Pinus sylvestris) na ploskvi Brdo
(17,1 %). Pri črnem boru je 9,8 % osutosti pojasnjene
s strani biotskih in abiotskih poškodb, kar zmanjša
delež nepojasnjene osutosti na primerljivo vrednost
(17,4 %), ki jo dosega rdeči bor na ploskvi Brdo
(16,9 %). V analizo smo vključili skupaj 162 dreves
rdečega in črnega bora.
Dob (Quercus robur) je glavna drevesna vrsta na
ploskvi Murska šuma. Dob je od glavnih drevesnih
vrst, ki jih obravnavamo v prispevku, najbolj osut
(37,8 %). V analizo smo vključili podatke o stanju
krošenj 29-ih dreves doba. V letu 2009 je imel dob
največji delež pojasnjene osutosti (12,4 %) (Graf 1),
nepojasnjeni delež osutosti doba je znašal 25,3 %
(Preglednica 1). Pri dobu je najpogosteje pojasnjevala
osutost kategorija defoliatorjev.
Večji delež nepojasnjene osutosti od doba je
imela le smreka (Picea abies) 27,3 %. Največji
nepojasnjeni delež osutosti pri smreki je na ploskvi
Kladje (30,5 %). Smreka se pojavlja še na ploskvi
Tratice, kjer ima bistveno manjši delež povprečne
nepojasnjene osutosti (14,5 %). Od vseh analiziranih
skupin drevesnih vrst je najmanjši delež pojasnjene
osutosti pri smreki (2,3 %) (Preglednica 1).
V letu 2009 so imeli na ploskvah IMGE iglavci
večji povprečni odstotek osutosti kot listavci. Večji
delež pojasnjene osutosti je pri listavcih (4,4 %). V letu
2009 je nepojasnjeni delež osutosti pri listavcih znašal
19,7 % in pri iglavcih 22,0 % (Preglednica 1).

Preglednica 1: Povprečna osutost, pojasnjeni delež osutosti, nepojasnjeni delež osutosti za prevladujoče drevesne
vrste na ploskvah IMGE, vključenih v demonstracijske aktivnosti D1 (FutMon) in za skupine glavnih drevesnih
vrst, ki se pojavljajo na več kot eni ploskvi.

IMGE ploskev
IMGE 2 – Fondek
IMGE 3 – Gropajski bori
IMGE 4 – Brdo
IMGE 5 – Borovec
IMGE 6 – Kladje
IMGE 11 – Murska šuma
IMGE 12 – Tratice

Skupaj
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Prevladujoča Število
drevesna vrsta dreves

Povprečna Pojasnjeni delež Nepojasnjeni delež
osutost (%)
osutosti (%)
osutosti (%)

bukev
črni bor
rdeči bor
bukev
smreka
dob
bukev/smreka
iglavci
listavci
bukev
bori
smreka

23,8
26,8
17,1
18,6
32,6
37,8
25,2 / 17,6
25,6
24,1
22,7
22,0
29,6

102
82
80
63
117
29
57 / 29
308
294
222
162
146

3,5
9,4
0,2
2,3
2,1
12,4
1,5 / 3,1
3,6
4,4
2,7
4,8
2,3

20,2
17,4
16,9
16,3
30,5
25,3
23,7 / 14,5
22,0
19,7
20,0
17,2
27,3
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Graf 1: Levi grafikon prikazuje ocenjeno osutost na ploskvah IMGE, sredinski grafikon prikazuje povprečni delež
pojasnjene osutosti, desni pa nepojasnjeni delež osutosti po posameznih ploskvah IMGE. Debelina okvirja z ročaji
predstavlja število dreves v vzorcu. Na osi x so označene glavne drevesne vrste (110 smreka, 310 rdeči bor, 320
črni bor, 410 bukev in 520 dob).

3.2	Odvisnost osutosti od izbranih
kazalnikov
Z analizo korelacije oz. neparametrično analizo variance in posteriornimi testi smo ugotovili, da so med
drevesnimi vrstami oz. njihovimi skupinami razlike
med stanjem osutosti krošenj posameznih dreves v
okviru posameznih kazalnikov rastnih razmer. Te
se odražajo tako v jakosti in smeri povezanosti kot
tudi med skupinami vplivnih spremenljivk.
V nadaljevanju so navedeni rezultati analize
za listavce in iglavce ter po posameznih drevesnih
vrstah oz. njihovih skupinah. Rezultati so navedeni
ločeno za analizo korelacije (sestojni kazalniki z
vsaj šestimi razredi oz. kategorijami) (Preglednica
2) in analizo razlik s pomočjo analize variance ter
posteriornimi testi (sestojni kazalniki s pet in manj

razredi oz. kategorijami) (Preglednica 3). V preglednici 2 so torej navedene vrednosti korelacijskega
koeficienta, raven značilnosti (oz. stopnja tveganja
ob zavračanju ničelne hipoteze: H0 = med znakoma
ni povezave oz. sta neodvisna) in št. dreves v vzorcu.
Medtem ko so v preglednici 3 navedene ravni značilnosti razlik osutosti med razredi kazalnika rastnih
razmer oz. stopnja tveganja ob zavračanju ničelne
hipoteze: H0 = razlik med razredi kazalnika ni).
Zaradi preglednosti so navedeni le rezultati analize
variance (ANOVA) in ne tudi rezultati posameznih
posteriornih testov. Se pa na rezultate posteriorne
analize naslanjamo pri komentarju.
Pri listavcih so statistično značilne razlike v
osutosti po socialnih razredih ter negativna korelacijska odvisnost med osutostjo in zasenčenostjo
krošnje. Enako velja za bukev (Fagus sylvatica),

Preglednica 2: Odvisnost osutosti krošnje od izbranih kazalnikov, ki so imeli vsaj šest razredov (Spearmanov
koeficient korelacije rangov).

Kazalniki

Osutost krošnje
Listavci
r

Iglavci
n

r

Bukev
n

r

Smreka
n

r

R. in č. bor
N

R

n

Dob
R

n

Zasenč.

-0,24**

294

0,09** 306

-0,25** 222

0,16**

146

-0,24

160

-0,14

29

Starost

-0,27**

294

0,44** 306

0,10** 222

0,48**

146

-0,01

160

-0,31

29

Odd. do
sos.
krošn.

0,18**

294

-0,13*

0,28** 222

-0,16**

146

0,04

160

-0,18

29

306

Legenda:
r. vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta
n. št. dreves v vzorcu
*. 	Odvisnost osutosti krošnje od izbranega kazalnika je statistično značilna pri stopnji tveganja 5%.
**.	Odvisnost osutosti krošnje od izbranega kazalnika je statistično značilna pri stopnji tveganja 1%.
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Preglednica 3: Odvisnost osutosti krošnje od izbranih kazalnikov, ki so imeli pet ali manj razredov (neparametrična
analiza variance).

Osutost krošnje
Kazalniki

Listavci

Iglavci

α

n

α

n

α

Bukev
n

α

Smreka
N

R. in č. bor
Α

n

α

Dob
n

Soc. raz.

0,000

294

0,288

306

0,006

222

0,000

146

0,798

160

0,869

29

Plodenje

0,041

294

0,183

306

0,026

222

0,117

146

0,253

160

-

-

Obl. krošnje

-

-

-

-

0,000

222

-

-

-

-

-

-

Sek. Pog.

-

-

-

-

0,012

222

-

-

-

-

-

-

Legenda:
α. Stopnja tveganja pri zavrnitvi ničelne hipoteze, ki pravi, da med skupinama(i) ni statistično značilnih razlik.
n. št. dreves v vzorcu

kar je pričakovano, saj vrsta predstavlja tri četrtine
(75,5 %) vzorca listavcev. Osutost listavcev oz.
bukve se veča z naraščajočimi socialnimi razredi in
večjo izpostavljenostjo neposrednemu sončnemu
sevanju. Za listavce smo s posteriornimi testi ugotovili statistično značilne razlike med 2. in 3. ter 1.
in 3. socialnim razredom, za bukev pa med 2. in 3.
socialnim razredom. Praktično rezultat potrjuje,
da je bukev sencozdržna vrsta in tudi v zasenčenih
razmerah zmore oblikovati polno obraslo krošnjo.
Z vidika socialnega razreda so razmere obratne pri
smreki (Picea abies), katere krošnje so manj osute,
če drevo raste v višjih socialnih razredih. S posteriornimi testi smo ugotovili, da so razlike v osutosti
statistično značilno različne med 1. in 2., 2. in 3., ter
1. in 3. socialnim razredom.
Pri bukvi so tudi značilne razlike v osutosti po
razredih pojavljanja sekundarnih oz. epikormskih
poganjkov. Bukova drevesa z višjo stopnjo osutosti imajo v krošnji manj sekundarnih poganjkov.
Modus osutosti je pri kategorijah »manj sekundarnih
poganjkov« pomaknjen v višje razrede osutosti. S
posteriornimi testi smo tudi ugotovili, da so razlike
v osutosti značilne med 1. in 2., ter 1. in 3. kategorijo
pojavljanja sekundarnih poganjkov.Rezultati torej
kažejo, da je pojavljanje epikormskih poganjkov
vezano na drevesa z manjšimi, bolj utesnjenimi krošnjami, ki so pogosto sovladajoča. Pri dobu (Quercus
robur) nismo ocenjevali prisotnosti sekundarnih
poganjkov.
Za bukvina drevesa je značilno, da imajo bolj
osute krošnje tudi manj dinamično razrast, kar
se odraža v okrnjeni rasti vršnega poganjka, v
ekstremnih primerih tudi stranskih vej. Razlike v
osutosti po kategorijah razrasti so namreč značilne
(posteriorni testi: med 1. in 2.ter 1. in 3. kategorijo
oblike razrasti), modus osutosti pa se za drevesa z
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vedno manj dinamično razrastjo krošnje pomika v
višje razrede osutosti.
Pri listavcih in bukvi smo ugotovili, da so v
osutosti statistično značilne razlike med drevesi, na
katerih ni vidnega plodenja ali je to manj prisotno,
ter drevesi, ki normalno plodijo. Slednja skupina
dreves ima bolj osute krošnje od prve (v času popisa
nobeno drevo ni »bogato« plodilo).
Za listavce oz. bukev ter iglavce oz. smreko je
značilna povezava med osutostjo in oddaljenostjo
drevesa do sosednjih dreves. Pri listavcih oz. bukvi je
značilno, da so drevesa, ki imajo bolj osuto krošnjo,
bolj oddaljena od sosednjih, pri iglavcih oz. smreki
pa velja ravno obratno. Rezultat je povsem v skladu
s povezavo med osutostjo in zasenčenostjo in nekaj
pove tudi o kompeticij vrst.
Pri obeh borih (Pinus sylvestris in Pinus nigra)
ter dobu (Quercus robur) se pri največ 5 % stopnji
tveganja nobena povezava ni izkazala za značilno.

4	RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Podatki o povprečni osutosti iglavcev in listavcev na
izbranih ploskvah IMGE so primerljivi s podatki,
ki so bili za leto 2009 objavljeni v poročilu o stanju
osutosti na 44-ih ploskvah MGGE (mreža 16x16
km). Povprečna osutost iglavcev na ploskvah MGGE
je bila v letu 2009 26,4 % (ploskve IMGE 25,6 %) in
listavcev 25,9 % (ploskve IMGE 24,1 %) (Skudnik,
2010). Razlog, da je stanje krošenj na ploskvah IMGE
nekoliko boljše, je predvsem v tem, da se na ploskvah
IMGE osutost ocenjuje le drevesom prvega, drugega
in tretjega socialnega položaja, medtem ko se na
ploskvah MGGE osutost ocenjuje vsem drevesom
na ploskvi ne glede, kateremu socialnemu položaju
pripadajo. V Sloveniji so povprečne osutosti na
ploskvah višje od povprečnih vrednosti za EU, kjer
so v letu 2009 znašale 18,4 % za iglavce in 20,2 % za
GozdV 69 (2011) 5-6
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listavce (Fischer in sod., 2010). Povsem drugačna je
tudi narava razlik med povprečnimi osutostmi drevja,
saj so v Sloveniji iglavci bolj osuti kot listavci, medtem
ko je stanje v EU obratno. Razlogov za slabše stanje
je lahko več. Eden od njih bi bila lahko dejanska
večja osutost dreves na slovenskih ploskvah IMGE.
Vendar pa lahko na stanje osutosti vpliva tudi manjša
intenzivnost sanitarne sečnje, starejši sestoji itn.
Z vidika glavnih skupin drevesnih vrst je delež
pojasnjene osutosti največji pri dobu na ploskvi Murska
šuma (12,4 %) in črnem boru na ploskvi Gropajski
bori (9,8 %). Ocenjujemo, da je pri kazalniku osutosti, s katerim se spremlja zdravstveno stanja gozdov,
pomembno, da se poleg povprečne osutosti spremlja
tudi delež nepojasnjene osutosti. Tako se pri spremljanju trenda zdravstvenega stanja gozdov izognemo
letnim odstopanjem, katerih razlog so znane abiotske
ali biotske poškodbe, ki na dolgi rok pomembno ne
vplivajo na zdravje drevesa. Omeniti je treba, da je
delež pojasnjene osutosti zelo odvisen od popisovalčevega prepoznavanja simptomov poškodb, pa tudi
od poznavanja gozdnih škodljivcev in bolezni.
Ugotovili smo tudi, da so značilne povezave med
osutostjo krošnje in nekaterimi analizirani znaki
rastnih razmer. Največkrat se kot pomemben dejavnik, ki je povezan z osutostjo, pokaže starost drevesa.
Pozitivno odvisnost med osutostjo in starostjo drevesa
so na podlagi podatkov programa ICP-gozd (vzorčna
mreža 16x16 km) ugotovili tudi Klap in sod. (2000)
ter Hočevar in sod.(2002). Pomembne so povezave
med osutostjo in socialnim razredom, zasenčenostjo
in oddaljenostjo med sosednjimi drevesi – enako
za odvisnost med osutostjo in socialnim razredom
ter osutostjo in zasenčenostjo oz. utesnjenostjo, in
sicer na podlagi popisa programa ICP-gozd (mreža
16x16 km) v Nemčiji, ugotavlja tudi Seidling (2004).
Semenjenje oz. plodenje, oblika krošnje, prisotnost
sekundarnih poganjkov so pomembni le za posamezne drevesne vrste oz. njihove skupine.

5

SUMMARY

Plots for intensive forest ecosystem monitoring
in Slovenia were established in 2003 and ten such
plots are included in the monitoring system at the
moment (Simončič et al., 2004). On IMGE plots,
inventory of crown condition takes place every year
and, since 2006, also the inventory of tree damage.
Defoliation, mortality, social class of a tree, crown
shading, crown visibility, yellowing of assimilation
organs, and presence of flowering and fruiting signs
are assessed in the framework of the annual crown
condition inventory. Site of the injury, symptom,
GozdV 69 (2011) 5-6

causal agent as well as age and extent are described
for every noticed tree injury. Objectives of tree crown
condition monitoring on the intensive monitoring
plots are: better understanding of the relation between
tree vitality and causes and consequences of stress
factors and monitoring of the long-term trends of
forest decline (de Vries et al., 2003).
The highest average defoliation on the intensive
monitoring plots was found in Pedunculate Oak
(37.8 %), located on the Murska šuma plot. It is
followed by spruce (29.6 %) on the Kladje and
Tratice plots, European Black Pine (26.8 %) on the
Gropajski bori plot and beech (22.7 %) on the Fondek,
Borovec and Tratice plots in the decreasing order.
Scots Pine (17.1 %) on the Brdo plot is in the best
condition among the main tree species. Defoliation
state on IMGE plots in the year 2009 was comparable
with the defoliation state on MGGE plots. Average
defoliation of the coniferous trees on 44 MGGE plots
amounted to 26.4 % in 2009 and to 25.6 % on IMGE
plots. Average defoliation of the deciduous trees
amounted to 25.9 % on MMGE plots and 24.1 % on
IMGE plots (Skudnik, 2010). Average defoliations on
the selected IMGE plots in Slovenia are higher than
average defoliations for the entire EU. In the year they
amounted to 18.4 % for coniferous and to 20.2 % for
deciduous trees (Fischer in sod., 2010).
The highest average defoliation in 2009 was
found in Pedunculate Oak on the Murska šuma
plot (37.8 %) that also showed the highest share of
the explained defoliation (12.4 %); i.e. 12.4 % of the
defoliation was caused by the known biotic or abiotic
stress factors, e.g. defoliators, hail, wind, etc. The
share of the unexplained defoliation on the Murska
šuma plot thus amounts to 25.3 %. With regard to
the share of the explained defoliation, Pedunculate
Oak is followed by Black Pine, where full 9.8 % of
the 26.8 % of the average defoliation was explained
in 2009. Despite higher average defoliation of Black
Pine on the Gropajski bori plot (26.8 %), its share of
the unexplained defoliation (17.4 %) is comparable
with the share of the unexplained defoliation in
Scots Pine on the Brdo plot (16.9 %). The lowest
defoliation share was explained on the Brdo plot
(0.2 %). In 2009, average defoliation in beech on
IMGE plots amounted to 22.7 %; thereof 2.7 % of
defoliation was explained. The lowest share of the
explained defoliation was found in spruce (2.1 %).
The unexplained defoliation share is the highest
(27.3 %) in spruce due to an extremely high defoliation share of spruce on the Kladje plot.
We assess we can, by monitoring the explained
defoliation share, improve monitoring of the annual
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trend of forest health condition. With such result
interpretation we can avoid those annual defoliation
deviations, caused by known abiotic or biotic injuries
that cannot crucially affect forest health condition
on long term.
Intending to detect some influences on the unexplained defoliation share, in 2009 we assessed some extra
indices in addition to the regular ones: transparency,
crown morphology and shape (in tree species spruce,
beech and Scots Pine), presence of the secondary epicormic shoots, distance between crowns, and age class of the
tree. We found out that there were some characteristic
connections between the crown defoliation state and
additional stand condition indexes. It is characteristic
for deciduous trees and beech that less shaded trees
of higher social classes have more defoliated crowns.
Inverse principle holds true for social class of spruce,
which is in accordance with the researches so far. Crowns
of older trees are more defoliated. This holds true for
deciduous trees, coniferous trees and spruce. None
of the analyzed connections proved to be statistically
significant with both pines and Pedunculate Oak, given
5 % risk. More defoliated crowns of trees that fruit
more intensively are typical for deciduous trees and
beech. The shading being connected with the distance
between neighboring trees, the same conclusion applies
to the connection between distance and defoliation;
the larger the distance between the trees, the more
defoliated are the crowns of beech and deciduous tree
group. The inverse holds true for spruce and coniferous
tree group. In addition it applies to beech that the trees
with less secondary shoots and less dynamical crown
growth are more defoliated.
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Pestrost lesnatih rastlin na ploskvah za spremljanje stanja
gozdov v Sloveniji
Diversity of Woody Species on Forest Monitoring Plots in Slovenia
Lado KUTNAR1
Izvleček:
Kutnar, L.: Pestrost lesnatih rastlin na ploskvah za spremljanje stanja gozdov v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 69/2011,
št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod in lektoriranje angleškega besedila
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na ploskvah za spremljanje stanja gozdov na ravni I. (sistematična 16 × 16-kilometrska mreža) in ravni II. (intenzivno
spremljanje) smo na podlagi popisov vegetacije analizirali vrstno pestrost lesnatih rastlin. Na petdesetih ploskvah
smo v različnih vertikalnih plasteh določili 102 lesnati rastlini, od tega je bilo 46 drevesnih vrst in 56 grmovnih
in vzpenjavk. V povprečju smo na ploskev popisali petnajst lesnatih rastlin, od tega je bilo osem drevesnih vrst.
Največkrat popisane drevesne vrste so bile Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Quercus petraea,
Prunus avium, Abies alba, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia in Sorbus aria. Od grmovnic in
olesenelih vzpenjavk pa smo največkrat določili naslednje vrste: Rubus hirtus, Hedera helix, Corylus avellana, Daphne
mezereum, Clematis vitalba, Sambucus nigra, Rosa arvensis, Euonymus europaea in Rubus idaeus. Z ordinacijsko
analizo ploskev smo pokazali, da se v določenih ekološko-rastiščnih in sestojnih razmerah pojavlja specifična
sestava lesnatih rastlin.
Ključne besede: spremljanje stanja gozdov, pritalna vegetacija, lesnate rastline, pestrost, gozdno rastišče
Abstract:
Kutnar, L., Diversity of Woody Species on Forest Monitoring Plots in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 69/2011, vol. 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 25. Translation and
proofreading of the already translated text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Based on the assessment of ground vegetation on the monitoring plots of a systematic grid (16 × 16 km) of Level I
and on Intensive Monitoring plots of Level II the diversity of woody plant species was analyzed. In different vertical
layers of 50 plots we found a total of 102 woody species, of which 46 were tree species, and 56 species of shrubs
and woody climbers. On average, 15 woody species were recorded per plot, among them 8 tree species. The most
frequently assessed tree species were Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Quercus petraea, Prunus
avium, Abies alba, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia in Sorbus aria. Among shrub species
and woody climbers Rubus hirtus, Hedera helix, Corylus avellana, Daphne mezereum, Clematis vitalba, Sambucus
nigra, Rosa arvensis, Euonymus europaea in Rubus idaeus were prevailing. Based on the ordination analyse of the
monitoring plots it was proved that the specific woody species composition is characteristic for the particular
ecological, site, and forest-stand conditions.
Key words: monitoring of forests, ground vegetation, woody species, diversity, forest site

1

UVOD

1 	INTRODUCTION
V okviru programa spremljanja (monitoring) stanja
gozdov v Evropi spremljamo tudi pestrost pritalne
vegetacije (de VRIES et al., 2003a, 2003b, KUTNAR,
2006). Spremljanje stanja in sprememb vegetacije v
Evropi in pri nas poteka na ploskvah dveh različnih
nivojev: (i) sistematično razvrščene ploskve na
enotni evropski mreži 16 × 16 km (raven I.); (ii)
reprezentativne ploskve za intenzivno spremljanje
stanja gozdov (raven II.). Čeprav spremljanje stanja
pritalne vegetacije (ang. Ground vegetation) daje
GozdV 69 (2011) 5-6

poseben poudarek podstojnim plastem vegetacije,
pa znotraj tega enakovredno obravnavamo tudi vse
lesnate rastline, ki jih zasledimo predvsem v drevesni
in grmovni plasti, prav tako pa tudi v zeliščni plasti
vegetacije.
V Sloveniji uspeva nekaj več kot 300 avtohtonih
lesnatih rastlinskih vrst, med katerimi je okrog 70
drevesnih vrst (KOTAR & BRUS, 1999, BRUS, 2008)
in približno 230 grmovnih vrst (BRUS, 2008).
dr. L. K., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, lado.kutnar@gozdis.si
1
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V Sloveniji posamezne tipe (gozdne združbe) ali
gozdne sestoje sestavlja različno število drevesnih
vrst. Ponekod gozd sestavlja le nekaj drevesnih vrst
ali celo ena sama, druga skrajnost so rastišča, na
katerih najdemo celo dvajset in več drevesnih vrst.
Tako v visokogorskih gozdovih v Alpah praviloma
rastejo le smreka, macesen, gorski javor, jerebika in
rušje, ker druge drevesne vrste ne prenesejo tako
ostrih rastiščnih razmer. Nasprotje temu so nižinski
hrastovo-belogabrovi gozdovi, v katerih uspeva pravo
obilje drevesnih vrst (KOTAR & BRUS, 1999). Grmi
so v primerjavi z drevesi na splošno manj znana in
redkeje obravnavana ali na nek način celo prezrta
skupina lesnatih rastlin (BRUS, 2008). V strnjenih
gozdnih sestojih je njihov delež (obilje in zastiranje)
praviloma manjši kot v presvetljenih, odprtih sestojih.
Največkrat gradijo gozdni rob in pogosto kot pionirji
poraščajo izčrpane gole površine.
Drevo je najmanj pet metrov visoka olesenela
rastlina z razločno izraženim deblom, ki se razveji
v krošnjo šele nad tlemi (KOTAR & BRUS, 1999).
Grm pa je po preprosti definiciji lesnata rastlina,
ki se že pri tleh razveji v več debel in razvije nizko
krošnjo. V višino redko zraste več kot pet metrov, v
drevo pa se razvije le izjemoma (BRUS, 2008).

V prispevku smo analizirali vrstno sestavo lesnatih rastlin (drevesne in grmovne vrste ter olesenele
vzpenjavke) na primerljivo velikih površinah na
ploskvah za spremljanje stanja gozdov na sistematični
mreži ravni I. in ploskvah za intenzivno spremljanje
stanja na ravni II. Poleg vrstne pestrosti lesnatih
rastlin na ploskvah smo primerjali tudi nekatere
njihove rastiščne in sestojne značilnosti.

2	RAZISKOVALNE PLOSKVE IN
METODE

2	RESEARCH PLOTS AND METHODS

2.1 	Ploskve ravni I.
2.1 Level I. plots
Ploskve za spremljanje stanja gozdov na ravni I.
so razvrščene na sistematični 16 × 16-kilometrski
mreži (slika 1). Prve raziskave pritalne vegetacije na
tej mreži so bile opravljene že leta 1994. Takrat je
bilo poskusno popisanih le del ploskev na popisni
površini 625 m2 (kvadrat s stranicami 25 metrov).
Celovitejši popis pritalne vegetacije je potekal v
okviru demonstracijskega projekta BioSoil - Biodiverziteta (BASTRUP-BIRK et al., 2007). V Sloveniji
so terenska vegetacijska proučevanja na sistematični

Slika 1: Lega in delovne oznake koordinat kvadrantov 16 x 16-km mreže
Figure 1: Location and work designations of geographical coordinates of the 16 x 16 km network quadrants
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Slika 2: Razporeditev
ploskev za intenzivno
spremljanje gozdnih
ekosistemov v
Sloveniji v letu 2004
Figure 2: Distribution
of plots for intensive
monitoring of
forest ecosystems in
Slovenia in year 2004

16 × 16-kilometrski mreži potekala v letih 2006 in
2007. Popis vegetacije je bil opravljen po enotni in
usklajeni metodologiji na 39 ploskvah mreže. V
skladu z metodologijo za spremljanje pritalne vegetacije (ICP-FORESTS - GROUND VEGETATION,
2002, 2007) je bila popisna površina 400 m2. V okviru
projekta BioSoil - biodiverziteta (BASTRUP-BIRK
et al., 2007) smo izbrali popisno ploskev krožne
oblike z radijem 11,28 metra (površina 400 m2) (več
o metodologiji v URBANČIČ et al., 2009).

2.2 	Ploskve ravni II.
2.2 Level II. plots
Intenzivno spremljanje stanja (pritalne) vegetacije v
Sloveniji je v začetku potekalo na enajstih ploskvah,
ki so bile izbrane po posebnih merilih (Anonymous,
2003). Ploskve ravni II., ki so vključene v Program
intenzivnega spremljanja stanja gozdov v Sloveniji,
so bile sistematično razporejene po različnih gozdnih
ekosistemih (slika 2).
Na vseh enajstih ploskvah za intenzivno spremljanje stanja gozdnih ekosistemov (IM ploskev) v
Sloveniji smo v letu 2004 postavili po dva različna
tipa t. i. vegetacijskih (pod)ploskev (KUTNAR, 2006,
KUTNAR & MARTINČIČ, 2008). Prvi tip vegetacijskih (pod)ploskev je del skupnega spremljanja
stanja pritalne vegetacije na prostoru celotne EU.
Dogovorjena in usklajena popisna površina na tej
ravni je 400 m2. To površino smo dosegli s štirimi
vegetacijskimi (pod)ploskvami velikosti 10 × 10
metrov, ki smo jih sistematično razvrstili v osrednjem delu vseh 11 IM-ploskev po Sloveniji. Na
GozdV 69 (2011) 5-6

petih intenzivnejših (ograjenih) ploskvah smo zunaj
ograje postavili še dodatni niz štirih vegetacijskih
(pod)ploskev. Drugi tip predstavljajo manjše, 2 × 2
metra velike vegetacijske (pod)ploskve. V robnem
pasu vsake IM-ploskve smo enakomerno razporedili
po deset majhnih vegetacijskih (pod)ploskev.
V tej študiji smo zaradi primerljivosti rezultatov
uporabili podatke z enako velikih popisnih površin
(400 m2). Tako smo v analizo zajeli podatke o krožnih
popisnih ploskvah na ravni I. in združene podatke
za primerljivo popisno površino v osrednjem delu
ploskev ravni II. (sestavljena iz 4 vegetacijskih (pod)
ploskev).

2.3 	Popis vegetacije
2.3 Vegetation inventory
Poleg zapisa splošnih oznak in ocene položaja
popisnih ploskev v prostoru smo izmerili tudi
nadmorsko višino, nagib ploskve ter ocenili stopnjo
skalnatosti/kamnitosti in stopnjo zastiranja ležečih
odmrlih lesnih ostankov. Na ploskvah s površino
400 m2 smo ocenili stopnjo zastiranja posameznih
vertikalnih plasti vegetacije (pravokotna projekcija
plasti na površino ploskve). Ocenili smo stopnje
zastiranja drevesne, grmovne, zeliščne in mahovne
plasti. Poleg tega smo na ploskvah ocenili zastiranje
vseh plasti vegetacije skupaj in zastiranje pritalnih
plasti (brez dreves).
Rastlinske vrste smo popisali po vnaprej določenih
vertikalnih plasteh:
–– mahovna plast (mahovi (Musci in Hepaticae)
in lišaji),
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–– zeliščna plast (vse druge neolesenele rastline;
poleg teh tudi lesnate rastline, ki ne dosegajo
0,5 m višine),
–– grmovna plast (samo lesnate rastline, ki dosegajo
višino več kot 0,5 m in so nižje od 5 m; poleg teh
tudi vzpenjalke v tem višinskem pasu),
–– drevesna plast (samo lesnate rastline, ki presegajo
višino 5 m; tudi vzpenjalke v tej višini).
Pri določanju praprotnic in semenk smo uporabili
rastlinski ključ Mala flora Slovenije (MARTINČIČ
et al., 1999) ter različne druge rastlinske ključe in
pregledna dela (TUTIN et al., 1968–1980, HESS et
al., 1976, 1977, 1980, LANDOLT & URBANSKA,
1989, ADLER et al., 1994, TRPIN & VREŠ, 1995,
LAUBER & WAGNER, 1996, TUTIN et al., 2003).

2.4 	Primerjava ploskev in vrednotenje
vrstne pestrosti lesnatih rastlin
2.4 Comparison of plots and assessment
of woody species diversity
Za vrednotenje splošnih značilnosti (nadmorska
višina, nagib, skalnatost in odmrli les) ploskev za
popis pritalne vegetacije smo uporabili enostavne
statistične metode. Na podlagi osnovnih parametrov
(minimalna, maksimalne in povprečne vrednosti)
smo med seboj primerjali ploskve obeh ravni spremljanja. Na podoben način smo analizirali zastiranje
izbranih plasti vegetacije in vrstno pestrost. V tej
študiji smo analizirali le vrstno pestrost lesnatih
rastlin. Pri analizi števila smo upoštevali pojavljanje
vrst v vseh vertikalnih plasteh (grmovne vrste in
olesenele vzpenjavke v zeliščni in grmovni plasti
ter drevesne vrste v zeliščni, grmovni in drevesni
plasti). Poleg vrstne pestrosti smo izračunali tudi
Shannonov [H = - ∑ (pi log (pi))] in Simpsonov [D`
= 1 - ∑ pi2] indeks pestrosti.

S programskim paketom PC-ORD (MCCUNE &
MEFFORD, 2006) smo z ordinacijo DCA (Detrended Correspondence Analysis) analizirali skupine
vrstno podobnih ploskev. Kot osnovo za razvrščanje
ploskev v ordinacijskem prostoru smo uporabili le
podatke o pojavljanju vrst (prisotnost/odsotnost).
Z ordinacijsko metodo smo nakazali tudi splošne
ekološko-rastiščne značilnosti ploskev in njihovo
vrstno pestrost.

3 	REZULTATI IN RAZPRAVA
3 	RESULTS AND DISCUSSION

V analizi smo obravnavali 50 ploskev, od tega jih
je bilo 39 na ravni I. in 11 na ravni II.. Vsi podatki
o ploskvah se nanašajo na enako popisno površino
(400 m2), zato lahko odstopajo od podatkov, ki
so bili (npr. pri monitoringu drugih parametrov
na ploskvah) izmerjeni ali ocenjeni za drugačno
referenčno površino.
Ploskve obeh ravni so na nadmorski višini od
160 metrov do 1490 metrov (preglednica 1). Povprečna nadmorska višina vseh analiziranih ploskev
je 640 metrov. Ploskve ravni I. v povprečju ležijo
nižje (613 m n. v.) kot ploskve ravni II. (734 m n.
v.). Zaradi posebnih zahtev pri izboru in postavitvi
ploskev za intenzivno spremljanje stanja gozdov
(raven II.), kot npr. postavitev opreme za spremljanje različnih parametrov, možnost dostopa zaradi
nabiranja različnih vzorcev, imajo ploskve ravni II.
manjši razpon nagibov in manjši povprečni nagib
(12 °) kot ploskve ravni I. (21°), ki so razvrščene
sistematično. Na ploskvah ravni I. smo ocenili tudi
večjo povprečno skalnatost.
Na 50 ploskvah (39 na ravni I. in 11 na ravni II.)
z enako popisno površino (400 m2) smo v različnih
vertikalnih plasteh določili 102 lesnati rastlini, od

Preglednica 1: Splošne značilnosti ploskev (minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti) za popis pritalne
vegetacije na obeh ravneh spremljanja
Table 1: General characteristics of plots (minimal, maximal and average values) for ground vegetation inventory on
both monitoring levels

Nadmorska višina (m)

RAVEN I.

RAVEN II.

SKUPAJ

39 ploskev

11 ploskev

50 ploskev

min.

maks.

povp.

min.

maks.

povp.

min.

maks.

povp.

190

1490

613

160

1397

734

160

1490

640

Nagib (°)

0

42

21

0

27

12

0

42

19

Skalnatost (%)

0

65

11

0

40

8

0

65

10

Odmrli les (%)

1

15

6

2

9

5

1

15

5
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Preglednica 2: Zastiranje plasti vegetacije, vrstna pestrost lesnatih rastlin in indeksi pestrosti na ploskvah za popis
pritalne vegetacije na obeh ravneh spremljanja
Table 2: Vegetation layer covering, woody species diversity and diversity indexes on the plots for ground vegetation
inventory on both monitoring levels

RAVEN I.

RAVEN II.

SKUPAJ

11 ploskev

50 ploskev

39 ploskev
min.

maks. povp.

min.

maks. povp. min. maks. povp.

Zastiranje vse plasti vegetacije

90

100

98,0

95

100

99,3

90

100

98,2

Zastiranje pritalnih plasti veg.

5

97

57,3

40

100

77,2

5

100

61,7

Zastiranje drevesne plasti

45

100

87,4

50

100

85,5

45

100

86,9

Zastiranje grmovne plasti

0

75

26,9

1

30

8,0

0

75

22,7

Število drevesnih vrst

2

17

8,7

3

12

6,8

2

17

8,3

Število grmovnih vrst

0

20

6,4

0

15

6,5

0

20

6,4

2

36

15,2

3

24

13,3

2

36

14,8

Shannonon H

Števil vseh lesnatih rastlin

0,69

3,58

2,59

1,10

3,14

2,42

0,69

3,58

2,55

Simpson D`

0,50

0,97

0,91

0,67

0,96

0,89

0,50

0,97

0,90

tega je bilo 46 drevesnih vrst in 56 grmovnih (vključuje tudi olesenele vzpenjavke). Od drevesnih vrst
smo najpogosteje popisali bukev (Fagus sylvatica
L.; 39 ploskev ali 78 % vseh) in navadno smreko
(Picea abies (L.) Karsten; 78 %). Druge pogostejše
drevesne vrste so bile beli javor (Acer pseudoplatanus
L.; 74 %), graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.;
42 %), češnja (Prunus avium L.; 40 %), bela jelka
(Abies alba Miller; 38 %), navadni gaber (Carpinus
betulus L.; 36 %), veliki jesen (Fraxinus excelsior L.;
34 %), jerebika (Sorbus aucuparia L.; 34 %), navadni
mokovec (Sorbus aria (L.) Cr.; 32 %), pravi kostanj
(Castanea sativa Mill.; 30 %), mali jesen (Fraxinus
ornus L.; 30 %), maklen (Acer campestre L.; 28 %) in
črni gaber (Ostrya carpinifolia Scop.; 20 %).
Od grmovnih vrst in olesenelih vzpenjavk smo
največkrat zabeležili skupino srhkostebelne robide
(Rubus hirtus agg.; 28 ploskev ali 56 % vseh).
Naslednji pogostejši vrsti sta vzpenjavka navadni
bršljan (Hedera helix L.; 27 ploskev ali 54 % vseh)
in navadna leska (Corylus avellana L.; 50 %), ki se
poleg zeliščne in grmovne plasti lahko pojavljata
tudi v drevesni plasti (presegata višino 5 m). Druge
pogosteje prisotne vrste so navadni volčin (Daphne
mezereum L.; 48 %), navadni srobot (Clematis vitalba
L.; 44 %), črni bezeg (Sambucus nigra L.; 38 %),
njivski šipek (Rosa arvensis Huds.; 28 %), navadna
trdoleska (Euonymus europaea L.; 22 %), malinjak
(Rubus idaeus L.; 22 %), rumeni dren (Cornus mas
L.; 20 %), enovrati glog (Crataegus monogyna Jacq.;
20 %), planinsko kosteničevje (Lonicera alpigena L.;
GozdV 69 (2011) 5-6

18 %), navadna krhlika (Frangula alnus Mill.; 16 %),
puhastolistno kosteničevje (Lonicera xylosteum L.;
16 %), navadni češmin (Berberis vulgaris L.; 12 %),
rdeči dren (Cornus sanguinea L.; 12 %), navadni
blušč (Tamus communis L.; 12 %).
Po naši oceni so ploskve ravni II. v povprečju le
nekoliko bolj zastrte z vsemi vertikalnimi plastmi
vegetacije kot ploskve ravni I., še posebno pa to velja
za pritalne plasti vegetacije (mahovna, zeliščna in
grmovna plast vegetacije skupaj) (preglednica 2).
Drevesna plast ploskev obeh ravni v povprečju zastira
približno enako velik delež površine. Grmovna plast
je precej bolj razvita na ploskvah ravni I.. Ker so te
ploskve razvrščene sistematično, je določen del le-teh
lahko v bližini gozdnega roba (ali tudi na robu, na
meji z negozdno površino). Zaradi načina izbora so
bile nekatere postavljene tudi na območju z notranjim
gozdnim robom (npr. ob vodotokih, gozdnih prometnicah, elektrovodih). Zaradi ugodnih svetlobnih
razmer na bolj odprtih ploskvah je praviloma bolj
razvita grmovna plast. Iz tega sklepamo, da je višja
stopnja zastiranja pritalnih plasti vegetacije na ploskvah ravni II. predvsem na račun povprečno bolj
razvite zeliščne ali tudi mahovne plasti.
Čeprav je grmovna plast na ploskvah ravni I. v
povprečju bolj razvita, pa je število grmovnih vrst
in olesenelih vzpenjavk na ploskvah obeh ravni primerljivo. Zaradi nekoliko večjega števila drevesnih
vrst na ravni I. je večje tudi celotno število olesenelih
vrst, posledično pa sta večja tudi Shannonov in
Simpsonov indeks pestrosti.
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Slika 3: Ordinacija ploskev za spremljanje pritalne vegetacije glede na pojavljanje lesnatih rastlin in njihove
značilnosti (ekološke, vrstna pestrost)
Figure 3: Ordination of the plots for ground vegetation assessment based on the presence of woody plants and their
characteristics (ecological, species diversity).

Na vseh 50 ploskvah smo v povprečju popisali skoraj
15 vrst lesnatih rastlin. Največ lesnatih rastlin (36) smo
popisali na ploskvi ravni I. v bližini Križne jame, južno
od Bloške police, ki deloma pokriva sklenjen gozdni
sestoj, deloma pa površino pod električnim daljnovodom. Najmanj lesnatih rastlin (2) pa smo našli na
ploskvi Smolovec pri Senožečah, ki leži v acidofilnem
bukovem gozdu na distričnih rjavih tleh.
V ordinacijskem prostoru so prikazane ploskve
za spremljanje pritalne vegetacije na obeh ravneh
spremljanja (slika 3). Samo na osnovi pojavljanja
drevesnih, grmovnih vrst in vzpenjavk so ploskve
razvrščene v dvorazsežnem prostoru tako, da razmeroma jasno odražajo nekatere ekološko-rastiščne
in sestojne značilnosti. Poleg tega ordinacija jasno
ločuje vrstno pestrejše ploskve od preostalih. Na
sliki so označene nekatere prevladujoče drevesne
vrste. Vektorji kažejo smeri, v kateri se v povprečju
večajo vrednosti posameznih parametrov. Z dolžino
vektorja je nakazane intenzivnost večanja vrednosti
parametra (npr. daljši kot je vektor, izraziteje se
povečuje vrednost parametra in se tudi manjša v
nasprotni smeri).
Glede na vrstno sestavo lesnatih rastlin je ordinacijska metoda razvrstila ploskve s prevladujočo
bukvijo (Fagus sylvatica) v osrednji del dvorazse276

žnega prostora. Proti levi strani so ploskve v višjih
legah. Zanje je praviloma značilno, da se bukvi v
drevesni plasti pridružuje smreka (Picea abies). Med
ploskvami s povsem prevladujočo smreko sta tudi
ploskvi za intenzivno spremljanje gozdov Krucmanove konte na Pokljuki (1397 m n. v.) in Kladje na
Pohorju (1304 m n. v.). Na nasprotni strani slike 3
so ploskve, ki se pojavljajo v nižinah (npr. ploskvi
za intenzivno spremljanje Krakovski gozd (160 m
n.v.) in Murska šuma (170 m n.v.)). Na nižinskih
ploskvah s prevladujočim dobom (Quercus robur)
in belim/navadnim gabrom (Carpinus betulus) je
grmovna plast praviloma najbolj razvita.
Vsi parametri vrstne pestrosti (število grmovnih
vrst, drevesnih in vseh lesnatih ter oba indeksa
pestrosti) se večajo proti spodnjemu delu ordinacijskega prostora. Tam sta poleg nekaterih vrstno
zelo bogatih ploskev z bukvijo (npr. ploskve Borovec, Fondek, Temenjak in Gorica na ravni II.) tudi
dve ploskvi na Krasu s prevladujočim črni borom
(Pinus nigra) v drevesni plasti (Goropajski bori in
C8 - Križ pri Sežani).
V povprečju se vrstna pestrost manjša proti
zgornjemu delu slike 3, kjer je več bukovih ploskev
na kislih, distričnih tleh. Na ploskvah, katerih
potencialna vegetacija pripada različnim acidofilGozdV 69 (2011) 5-6
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nim bukovim gozdovom (npr. Blechno-Fagetum,
Castaneo-Fagetum = sin. Querco-Luzulo-Fagetum),
se poleg bukve pojavlja z večjim deležem tudi graden
(Quercus petraea), pravi kostanj (Castanea sativa),
na bolj ekstremnih oz. degradiranih rastiščih pa tudi
rdeči bor (Pinus sylvestris).

4 	ZAKLJUČKI
4

CONCLUSION

Na 50 ploskvah za spremljanje stanja gozdnih ekosistemov na ravni I. in ravni II. smo skupaj popisali
102 lesnati rastlini. Popisano število drevesnih vrst
(46) je približno dve tretjini vseh avtohtonih drevesnih vrst pri nas (KOTAR & BRUS, 1999, BRUS,
2008), medtem ko je število popisanih grmovnih
vrst (56) le dobra petina vseh avtohtonih grmovnih
vrst (BRUS, 2008).
Razvrstitev ploskev glede na pojavljanje vrst
lesnatih rastlin je dobro nakazala nekatere splošne
značilnosti ploskev (npr. nadmorska višina, skalnatost). Poleg tega so se ploskve združevale tudi
glede na značilnosti v vertikalni zgradbi vegetacije
(npr. zastiranje grmovne plasti), še posebno pa
glede na prevladujoče drevesne vrste in pestrost
lesnatih vrst.
Na podlagi primerjave slovenskih ploskev za spremljanje stanja gozdov s ploskvami drugih evropskih
držav, vključenih v ICP-Forests monitoring (npr.
DOBREMEZ et al., 1997, PETRICCIONE, 2002,
SEIDLING, 2005, SORIANO et al., 2005), lahko
ugotovimo, da so naši gozdovi razmeroma vrstno
pestri z lesnatimi rastlinami in na splošno tudi
dobro ohranjeni.

5

SUMMARY

In the framework of the program of forest monitoring in Europe we also assess the ground vegetation
diversity. Monitoring of vegetation condition and
changes in Europe and Slovenia is carried out on two
levels: (i) Level I. (systematically distributed plots in
the unified European 16x16 km net); (ii) Level II.
(plots for intensive forest monitoring).
We analyzed woody species composition (tree
and shrub species as well as woody climbers) on
areas of comparable size (400 m2) on the plots for
forest monitoring on both monitoring levels (39 plots
on Level 1 and 11 plots on Level 2). In addition to
diversity of woody species on plots we also compared
their site and stand characteristics.
The plots are situated in the altitudes from 160 m
to 1490 m. We recorded 102 woody plants, thereof
GozdV 69 (2011) 5-6

46 tree species and 56 shrub species and woody
climbers in different vertical layers of 50 plots on
both levels. On average, almost 15 woody species
were recorded per plot. There were from 2 to 36 the
assessed woody plants per plot.
The most frequently recorded tree species were:
Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus,
Quercus petraea, Prunus avium, Abies alba, Carpinus
betulus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Sorbus
aria, Castanea sativa, Fraxinus ornus, Acer campestre
and Ostrya carpinifolia.
The most frequently assessed shrub species and
woody climbers were: Rubus hirtus, Hedera helix,
Corylus avellana, Daphne mezereum, Clematis vitalba,
Sambucus nigra, Rosa arvensis, Euonymus europaea,
Rubus idaeus, Cornus mas, Crataegus monogyna,
Lonicera alpigena, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Berberis vulgaris, Cornus sanguinea, and
Tamus communis.
On the basis of woody species composition on
the plots, the ordination analysis (DCA) indicated
ecological, site and stand characteristics and placed
together the plots with certain prevailing tree species. By the use of this method, the plots with high
species diversity were separated from the plots with
poorer species diversity.
Comparing of forest condition monitoring plots in
Slovenia and other European countries (e. g. France,
Germany, Italy, and Spain) proved relatively good
preservation of our forests and their considerable
species diversity.
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Meritve kakovosti padavin na prostem in v sestoju na ploskvah
intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov
Measuring of Precipitation Quality in the Open and in a Stand on the Plots for Intensive Monitoring of Forest Ecosystems
Daniel ŽLINDRA1, Mitja SKUDNIK2, Matej RUPEL3, Primož SIMONČIČ4
Izvleček:
Žlindra, D., Skudnik, M., Rupel, M., Simončič, P.: Meritve kakovosti padavin na prostem in v sestoju na ploskvah
intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v
angleščini, cit. lit. 16 . Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Meritve kakovosti padavin v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) imajo v Sloveniji skoraj dvajsetletno
tradicijo, od leta 2003 pa so osnovane ploskve intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov (IMGE), kjer te
meritve potekajo kontinuirano in sistematično že deveto leto. Poleg merjenja količine padavin na Gozdarskem
inštitutu Slovenije vzorce analiziramo tudi kakovostno po metodah, predpisanih s strani ICP Forests. Na podlagi
rezultatov ocenimo vnos snovi v gozd (in situ podatki), kar omogoča izračun vodne in snovne bilance za gozdne
ekosisteme. Z meritvami na prostem in v sestoju pod krošnjami pridobimo vhodne podatke za pripravo ocen kritičnih
obremenitev gozdnih ekosistemov z onesnažili. Zaradi daljšega časovnega spremljanja depozitov detektiramo trende
v depozitih onesnažil – predvsem amonijevega in nitratnega dušika ter žvepla v obliki sulfata – na posameznih
lokacijah. Največji depozit dušika je na ploskvi Trnovo, kjer ga na prostem in v sestoju v povprečju zaznamo 17 kg
ha-1 leto-1 v amonijevi in nitratni obliki skupaj. Po depozitu žvepla prednjači ploskev Lontovž, kjer je letni depozit
v povprečju dobrih 8 kg ha-1; velja za meritve na prostem in v sestoju. Najopaznejši trend je zmanjševanje depozita
amonijevega dušika in sulfata na ploskvi Lontovž v sedemletnem obdobju meritev.
Ključne besede: intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov, kakovost padavin, vnos snovi, Slovenija.
Abstract:
Žlindra D., Skudnik M., Rupel M., Simončič P.: Measuring of Precipitation Quality in the Open and in a Stand
on the Plots for Intensive Monitoring of Forest Ecosystems. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
69/2011, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 16. Translated by Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
Precipitation quality measurements, organized by Slovenian Forestry Institute (Gozdarski inštitut Slovenije -GIS),
have almost twenty years of tradition in Slovenia. On the plots for intensive monitoring of forest ecosystems
(IMGE), established in 2003, these measurements are continually and systematically taking place for the ninth
year. In addition to measuring precipitation quantity, we at Slovenian Forestry also analyze quality of samples using
the methods, prescribed by ICP Forests. On the basis of the results we estimate the input of substances into the
forest (in situ data), which enables the calculation of water and substance balance for forest ecosystems. Through
measurements in the open and in the stand under tree crowns we acquire input data for preparing the estimation
of critical exposure of forest ecosystems to pollutants. Due to a longer temporal monitoring of the deposits we
detect trends in deposits of pollutants, above all ammonium and nitrate nitrogen and sulphur in the sulphate form,
on individual locations. The highest deposit of nitrogen is found on the Trnovo plot, where we detect, in the open
and in the stand, averagely 17 kg per ha per year, in the ammonium and nitrate form together. Sulphur deposit
is the highest on the Lontovž plot, where its annual deposit amounts to around 8 kg per ha, which applies to the
measurements in the open and in the stand. The most striking trend is the decrease of the ammonium nitrogen
and sulphate on the Lontovž plot in the seven-year period of the measurements.
Key words: intensive monitoring of forest ecosystems, precipitation quality, input of substances, Slovenia.
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1

Uvod

Kakovost padavin v naravnem okolju zunaj naselij se v Sloveniji spremlja v okviru dveh ločenih
monitoringov: enega izvaja Agencija RS za okolje in
prostor (ARSO), drugega Gozdarski inštitut Slovenije
(GIS). Medtem ko ARSO izvaja meritve padavin v
naravnem okolju le na meteorološki postaji Iskrba,
jih GIS spremlja kar na sedmih ploskvah intenzivnega
spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (IMGE).
Namen obeh je določiti kakovost padavin in v
povezavi z njihovo količino ugotoviti, kolikšno je
usedanje snovi, ki vplivajo na stanje okolja (Šegula
in sod., 2009).
V gozdnem prostoru so potekale prve sistematične meritve kakovosti in količin padavin v gozdu v
Sloveniji 1993 l. (Simončič, 1996). Sprva so potekale
predvsem eksperimentalno na Rožniku, pozneje na
Prednjem vrhu pri Zavodnjah v vplivnem območju
TE Šoštanj (Simončič in sod., 2000) in nadaljevale
v okviru ekositemskih raziskav na Pokljuki in
Kočevski Reki (Mavsar in sod., 2000) ter na Rogu
in Pohorju (Simončič in sod., 2004). Meritve na
objektih v okolici Kočevske Reke so po obdobju

izvajanja eksperimentalnih meritev prešle v prvi
monitoring sestojnih padavin (2001–2002), vendar
z omejenim naborom meritev in analiz. Za potrebe
modeliranja spremljanja kroženja vode v gozdu so
podobne meritve potekale na Rogu (Rajhenav rezervat, Snežna jama) (Vilhar, 2006; Vilhar, 2010)
ter v porečju Dragonje (Šraj, 2003; Šraj, 2009).
V okviru evropskega monitoringa gozdov (Institute for World Forestry, 2007) so bile na ploskvi
IMGE Brdo pri Kranju opravljene primerjave
meritev količin in kakovosti padavin na prostem
in v gozdnem sestoju s t. i. nacionalnimi vzorčevalniki in »harmoniziranimi« EU-vzorčevalniki – liji,
oblikovanimi in izdelanimi v Sloveniji (Žlindra in
sod., 2011, v tisku).
Namen spremljanja kakovosti in količine padavin
v gozdu in na prostem v okviru spremljanja stanja
gozda je pridobiti ustrezne podatke o količini in
kakovosti depozitov za izbrane ploskve. Na takšen
način pridobimo neposredno oceno vnosa snovi v
gozd (in situ podatki), kar omogoča izračun vodne
in snovne bilance za gozdne ekosisteme (Slika 1).
Z meritvami na prostem (bulk deposits) in v sestoju
pod krošnjami (troughfall-stand deposists) pridobimo

Slika 1: Shematski prikaz stresnih dejavnikov in njihov vpliv na stanje gozdnega ekosistema (Prirejeno po de Vries
in sod., 1999); označena sta dejavnika, ki se posredno in neposredno navezujeta na spremljanje kakovosti padavin
ter depozitov.
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Slika 2: Lokacije ploskev intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov; v l. 2010 so meritve kakovosti
padavin potekale na ploskvah Fondek (2, Trnovska planota), Gropajski bori (3, pri Sežani), Brdo (4, protokolarno
posestvo Brdo), Borovec (5, pri Kočevski Reki), Lontovž (8, pod Kumom), Murska šuma (11, pri Lendavi) in
Tratice (12, Pohorje) .

vhodne podatke za pripravo ocen kritičnih obremenitev gozdnih ekosistemov z onesnažili (žveplo,
dušik, težke kovine, obstojna organska onesnažila
– POP idr.) v skladu z mednarodnim programom
sodelovanja na področju modeliranja in kartiranja
(ICP Modelling and Mapping), ki deluje podobno
kot ICP Forests v okviru Konvencije Ekonomske
komisije za Evropo pod okriljem Združenih narodov o čezmejnem onesnaževanju zraka na daljavo
(UNECE CLTRAP). Rezultati aktivnosti programa
ICP M&M neposredno zavezujejo države, v kolikšni
meri je treba omejiti emisije onesnažil.
Spremljanje depozitov na ploskvah IMGE v
Sloveniji poteka od jeseni 2003 oz. spomladi 2004.
Sprva je spremljanje depozitov potekalo na petih
ploskvah, t. j. Fondek, Brdo, Borovec, Lontovž in
Murska šuma (EU program Forest Focus 2003/06,
JGS/MKGP 2007/08), v l. 2009 pa smo v okviru
Life+ projekta FutMon (LIFE07 ENV/DE/000218)
dodali še dve ploskvi, Tratice in Gropajski bori
(Slika 2) (Simončič in sod., 2010). Zaradi ukinitve
evropskega sofinanciranja in trenutnega finančnega
GozdV 69 (2011) 5-6

stanja v Sloveniji v l. 2011 ni bilo več mogoče izvajati
meritev na vseh sedmih ploskvah. Tako v letu 2011
poteka spremljanje depozitov samo na treh ploskvah v
okviru nacionalnega intenzivnega spremljanja gozdov
(financiranje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano). Na Trnovski planoti, ploskev Trnovo, so
meritve vsebinsko nadgrajene in začasno vključene
v nov mednarodni LIFE+ projekt (Managing forests
for multiple purposes: carbon, biodiversity and
socio-economic wellbeing - ManFor CB.D, LIFE09
ENV/IT/000078), na ploskvah Murska šuma in
Gropajski bori pa meritve potekajo v minimalnem,
zgolj »informativnem« obsegu.

2 Metode
2.1	Ploskve, vzorčevalniki padavin,
terensko delo
Spremljanje depozita na trajnih raziskovalnih ploskvah poteka na prostem in pod krošnjami dreves.
Pod krošnjami dreves so vzorčevalniki postavljeni
v 25-metrskem zaščitnem pasu, ki obkroža ploskev.
281

Žlindra, D., Skudnik, M., Rupel, M., Simončič, P.: Meritve kakovosti padavin na prostem in v sestoju na ploskvah intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov

Slika 3: Skica ploskve Borovec pri Kočevski Reki, na kateri poteka intenzivno spremljanje stanja gozdnih ekosistemov;
označeni so vzorčevalniki sestojnih padavin (depozitov) in vzorčevalniki odtoka vode po deblu (Skica prirejena
po Vel in sod., 2004).

Pri spremljanju kakovosti sestojnih padavin ločimo
med vzorčevalniki pod krošnjami drevja (žlebiči s
površino 185 cm2; t.i. throughfall) in vzorčevalniki
odtoka vode po deblih (t. i. stemflow). Slednji se
meri le v primeru, da na raziskovalni ploskvi rastejo
listavci z gladko skorjo (bukev, gaber).
Spremljanje padavin se zaradi vrstne sestave
drevja razlikuje od ploskve do ploskve. Na vseh
ploskvah IMGE sta postavljeni dve liniji (A in B)
vzorčevalnikov sestojnih padavin (Slika 3). Na vsaki
liniji je postavljenih po pet žlebičev (»gutters«),
s katerimi vzorčimo prepuščene padavine skozi
krošnje, in za kontrolo žlebičem (količina dežja)
še štirje vzorčevalniki – liji s površino 415 cm2.
Pozimi žlebiče nadomestijo posode za vzorčenje
snežnih padavin – korneti s površino 415 cm2 in so
nameščeni na mestih lijev. Na ploskvah, na katerih
prevladuje bukev, je postavljenih še pet vzorčevalnikov odtoka vode po deblu (Slika 4), s katerimi
v primeru listavcev dodatno vzorčimo količino
in kakovost sestojnih padavin (do 10 % količine
skupnih sestojnih padavin).
Vzorčenje padavin za celovito bilanco padavin
poteka tudi na prostem (t. i. bulk deposit): v neposredni bližini ploskve so na prostem postavljeni trije
liji, površina vsakega meri 415 cm2. V času padavin v
obliki snega se tudi na prostem lije zamenja s korneti,
ki imajo enako lovilno površino.
Uporabljena metoda (pravimo ji tudi throughfall
metoda) upošteva in vključuje interakcijo med
krošnjami drevja in kapljevino – padavinami, ki
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prispejo do površja gozdnih tal za dušik, kalij, kalcij,
magnezij itn..
Ploskve za spremljanje kakovosti in količine
padavin na prostem so izbrane tako, da so bližnji
objekti (po navadi drevesa) oddaljeni od vzorčevalnikov vsaj za dvakratno višino dreves ali drugače:
gledano s pozicije vzorčevalnikov, vrh dreves ne sme
biti nad obzorjem kota 35 o.
Vzorčenje padavin poteka vsako drugo sredo,
vzorca dveh dvotedenskih vzorčenj pa se združita v
enega za kemijsko analizo. Prevoz vzorcev s terena v
laboratorij poteka v hladilnih torbah. Skrbniki ploskev
(večinoma sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije)
jih najprej prenesejo na krajevne enote, od tam pa
jih vodja skrbnikov dostavi na GIS, v laboratorij za
gozdno ekologijo (LGE). Izmerjene količine depozitov
(padavine, sneg, odtok vode po deblu, prepuščene
padavine (Slika 4) in rezultati analiz vzorcev depozitov skupaj omogočajo izračun vnosa snovi v gozdne
ekosisteme za izbrana merilna mesta.

2.2	Laboratorijske analize
V Preglednica 1 so predstavljene laboratorijske
analize, ki se uporabljajo za analizo padavin (isti
nabor analiz se izvaja tudi za vzorce talne raztopine),
prinesenih s ploskev IMGE. Postopki so usklajeni v
okviru skupine strokovnjakov Expert Panel on Deposition Measurements, ki je del aktivnosti ICP Forests
(CLRTAP), in opisani v priročniku za vzorčenje in
analizo depozitov (Clarke in sod., 2010).
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a

b

c

d

V preglednici so prikazani obvezni parametri, ki
se določajo v vzorcih padavin s ploskev intenzivnega
spremljanja stanja gozdov.
Kot onesnažila (nekatera v manjših koncentracijah služijo tudi kot hranila) sta pomembna predvsem dušik in žveplo. Anorganski dušik se pojavlja
v več oblikah: amonij (NH4+-N), nitrat (NO3--N),
nitrit (NO2--N), določamo tudi skupni dušik (vsota
organskih in anorganskih oblik dušika, N-tot). Najpomembnejša pojavna oblika žvepla v atmosferi in
depozitu pa je sulfat (SO42--S).

2.3	Rezultati in razprava

Slika 4: Fotografije: a – vzorčevalnik sestojnih padavin in b – vzorčevalnik padavin na prostem (obe Brdo pri Kranju);
beli liji so harmonizirani vzorčevalniki; c – vzorčevalnik odtoka vode po deblu in d – demonstracija avtomatskih
meritev (obe Tratice na Pohorju)

Na grafih 1 do 7 so grafični prikazi poteka letnih
vnosov skupnega dušika (N-tot), anorganskih oblik
dušika (NH4+-N, NO3--N, NO2--N) in žvepla v sulfatni
obliki (SO42--S) v padavinah na prostem in v sestojnih padavinah za gozdne ekosisteme na ploskvah
IMGE: Fondek (2), Brdo (4), Borovec (5), Lontovž
(8) in Murska šuma, na katerih so meritve padavin
potekale vse od začetka l. 2004 do konca l. 2010. Na
ploskvah Tratice na Pohorju (12) in Gropajski bori
pri Sežani (3) so meritve potekale od l. 2009.

Graf 1: Fondek - Trnovska planota (2), na levi padavine na prostem in na desni pod krošnjami dreves, 2004–2010.
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Preglednica 1: Metode, načini in tehnika ter obveznost izvajanja analiz padavin za vzorce s ploskev intenzivnega
spremljanja stanja gozdov v Sloveniji, ki jih izvaja LGE/GIS (2011)

Metoda

Način

Aparat

Obvezno /
neobvezno

Določanje pH v vodi
ISO 10523: 1994

Merjenje razlike v potencialu s
stekleno elektrodo s temperaturno kompenzacijo

Avtomatski pH-meter Metrohm

obvezni
parameter

Določanje elektroprevodnosti v vodi
ISO 7888: 1985

Merjenje prevodnosti – elektroprevodnostna elektroda

Avtomatski konduktometer
Metrohm

obvezni
parameter

Določanje alkalitete
ISO 9963-1:1994

Titracija vodne raztopine z 0,01
M HCl do pH 4,5 in 4,2. Ekstrapolacija na 0.

Avtomatski titrator Metrohm

obvezni
parameter

Določanje anionov
ISO 10304-1: 1992
(Cl-, NO3-, SO42-,
NO2-)

Ionska kromatografija s kemično supresijo

Modularni ionski kromatograf
Metrohm s kolono Metrosep
A supp 4-250 (do maja 2010)
oz. Metrosep A supp 5-150
(od junija 2010 naprej).

obvezni
parameter

Določanje kationov
ISO 14911: 1998
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+,
NH4+, Mn2+)

Ionska kromatografija brez
supresije

Modularni ionski kromatograf
Metrohm s kolono Metrosep
C 2-150 (do julija 2010) oz.
Metrosep C 4-150 (od avgusta
2010 naprej).

obvezni
parameter

Določanje celotnega
dušika v vodah
ISO 11905-1: 1997

Razklop s peroksodisulfatom v
pufrni mešanici NaOH/H3BO3
in avtoklaviranjem. Merjenje
absorbance pri 220 nm valovne
dolžine

UV-Vis spektrometer Varian
Cary 50

obvezni
parameter

Določanje raztopljenega organskega
ogljika (DOC) v
vodah
ISO 8245: 1999

Sežig vzorca pri 680°C in merjenje CO2 z IR detektorjem.

Shimadzu TOC 5000-A

obvezni
parameter

Graf 2: Brdo pri Kranju (4): padavine na prostem (levo) in pod krošnjami dreves (na desni), 2004–2010.
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Graf 3: Borovec pri Kočevski Reki (5); padavine na prostem (levo) in pod krošnjami dreves (na desni), 2004–2010.

Graf 4: Lontovž pod Kumom (8); padavine na prostem (levo) in pod krošnjami dreves (na desni), 2004–2010.

Graf 5: Murska šuma (11); padavine na prostem (levo) in pod krošnjami dreves (na desni), 2004–2010.

Graf 6: Tratice na Pohorju (12); padavine na prostem (levo) in pod krošnjami dreves (na desni), 2009–2010.
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Graf 7: Gropajski bori pri Sežani (3); padavine na prostem (levo) in pod krošnjami dreves (na desni), 2009–2010.

Rezultati izračunov letnih vnosov celotnega
dušika (N-tot), amonijevega dušika (NH4+-N), nitratnega dušika (NO3--N), nitritnega dušika (NO2--N)
in sulfatnega žvepla (SO42--S) so v padavinah na
prostem in v sestojnih padavinah izraženi v mg
m-2 leto-1, vrednost 1000 mg/m2 leto-1 ustreza 10
kg ha-1 leto-1. Kumulativne letne vrednosti vnosov
so prvi izračuni; niso še upoštevane manjkajoče
meritve za posamezne periode. Manjkajoče meritve
so lahko nastale zaradi objektivnih (poškodbe cevi
zaradi glodavcev, polomljeni vzorčevalniki itn.) ali
subjektivnih (kontaminacija vzorca) vzrokov na
terenu. Manjkajoče vrednosti se pojavljajo predvsem
pri padavinah v sestoju. Zato bodo končni rezultati
vnosov N-tot, NH4+-N, NO3--N, NO2--N in SO42--S
pod krošnjami dreves višji.

3.1	Padavine na prostem
Vrednosti vnosa dušika v obliki amonijevih ionov
(NH4+-N) se pri padavinah na prostem gibljejo od
3,2 kg ha-1 leto-1 (Lontovž v l. 2007) do 13,2 kg ha-1
leto-1 (Lontovž v l. 2004). Na posameznih ploskvah
se letne kumulativne vrednosti NH4+-N iz leta v
leto spreminjajo (ploskve Fondek, Lontovž, Murska
šuma), medtem ko so razlike med leti na ploskvah
Brdo in Borovec manjše. Največji povprečni letni
vnosi amonijevega dušika so na ploskvi Fondek na
Trnovski planoti (9,4 kg ha-1 leto-1), najmanjši pa na
ploskvi Tratice na Pohorju (4,8 kg ha-1 leto-1).
Potek po letih in absolutne vrednosti depozitov
nitratnega dušika so podobne amonijevemu dušiku,
le da so vrednosti v primeru ploskev Fondek, Brdo
in Lontovž in Murska šuma manjše (od 0,5 do 2,5
kg ha-1 leto-1), ploskve Borovec pa večje (za 0,5 kg
ha-1 leto-1). Na ploskvi Lontovž so bile v letih 2004 in
2005 izmerjene večje vrednosti za amonijev dušik,
pozneje pa se je razmerje NH4+/NO3- ustalilo pri
vrednosti 1 : 1. Razlika med obema oblikama dušika
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je največja na ploskvi Murska šuma, kjer vrednosti
za amonijev dušik (7,7 kg/ha leto-1) dosegajo tudi
dvakratnik vrednosti nitratnega dušika (3,4 kg/ha
leto-1). Vir amonijevega dušika je intenzivna kmetijska pridelava, ki je blizu ploskvi in se zato amoniak
oz. amonijevi ioni ne uspejo oksidirati do nitrata.
Depoziti žvepla v obliki sulfata se gibljejo od 3,6
do 10,7 kg ha-1 leto-1. Na vseh ploskvah je opazen
trend zmanjševanja depozicije žvepla; najbolj je
opazen na ploskvi Lontovž v neposredni bližini
Termoelektrarne Trbovlje (TET), kjer se je depozit
žvepla iz leta 2004 (9,0 kg ha-1 leto-1) v sedmih letih
prepolovil (2010: 4,6 kg ha-1 leto-1). Sledijo ploskve
Brdo, Borovec in Fondek z zmanjšano depozicijo
žvepla za okoli 3 kg ha-1 leto-1 v sedemletnem obdobju
ter ploskev Murska šuma, kjer je depozit žvepla v
obdobju meritev 2004–2010 približno konstanten
in znaša okrog 4,5 kg ha-1 leto-1. Za primerjavo:
največje izmerjene vrednosti vnosa žvepla v sulfatni
obliki (ploskev Lontovž v l. 2004) so bile 2- do 3-krat
nižje, kot pa so bile izmerjene v okolici TEŠ v l. 1995
(Simončič, 1996).

3.2	Padavine v sestoju
Depoziti amonijevega dušika (NH4+-N) so na vseh
ploskvah v sestoju manjši kot na odprtem. Ploskev
z najmanjšim depozitom NH4+-N je ploskev Tratice
(v povprečju 1,8 kg ha-1 leto-1), sledijo ji ploskvi
Borovec, Lontovž, Gropajski bori in Brdo (4,5; 4,6;
5,0 in 5,7 kg ha-1 leto-1), največ NH4+-N pa pade
na ploskvi Fondek (7,5 kg ha-1 leto-1). Vrednosti so
glede na depozite na prostem nižje od 0,5 do 2,0 kg
ha-1 leto-1, razen v primeru ploskve Murska šuma,
kjer je depozit NH4+-N v sestoju višji v povprečju
za 1,4 kg ha-1 leto-1. Razlog lahko iščemo v suhem
depozitu na krošnjah, kjer so hrastovi listi pri lovljenju le-tega zelo učinkoviti in se ob dežju sperejo z
vsemi naloženimi amonijevimi ioni v dvotedenskem
GozdV 69 (2011) 5-6
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obdobju, medtem ko k amonijevemu dušiku na
odprtem prispeva samo količina amonijevih ionov,
ki so takrat trenutno v ozračju.
Vnos nitratnega dušika (NO3--N) pod krošnje
drevja je primerljiv z večanjem oz. manjšanjem
vnosa nitratnega dušika v depozitih na prostem,
vendar je do 2 kg ha-1 leto-1 večji. To nakazuje na
pomembnejši prispevek suhega depozita pri snovni
bilanci gozda, saj se nitrati v bilanci kroženja snovi v
gozdnih ekosistemih spirajo s krošenj drevja. Najvišje
vrednosti nitratnega dušika smo izmerili na ploskvi
Fondek, kjer je sedemletno povprečje 10,2 kg ha-1
leto-1 in gibanje nima večjih odklonov (interval
[9,2–11,7] kg ha-1 leto-1). Za ploskev Fondek lahko
glede na rezultate analiz padavin ugotovimo, da je
vnos dušika obeh oblik (NH4+-N in NO3--N) praviloma največji (razen v sestoju, kje je vnos amonijevega
dušika večji v Murski šumi) in kaže na regijski oz.
daljinski transport, saj v neposredni bližini ni večjih
intenzivno obdelanih kmetijskih površin. Sledi ji
ploskev Gropajski bori (9,5 kg ha-1 leto-1 in interval
[9,1–9,9] kg ha-1 leto-1). Na preostalih ploskvah so
vrednosti vnosa nitratnega dušika manjše: Lontovž,
Borovec, Brdo, Murska šuma in Tratice z vrednostmi
7,5; 6,5; 6,2; 4,5 in 2,8 kg ha-1 leto-1.
Depoziti žvepla v sestoju v obliki sulfata se v
primerih ploskev Fondek, Brdo, Borovec, Tratice in
Gropajski bori ne razlikujejo veliko od depozitov na
prostem (< 1 kg ha-1 leto-1). Na ploskvah Lontovž in
Murska šuma je v sestoju padlo za 2,8 oz. 2,6 kg ha-1
leto-1 več žvepla kot na prostem. Še posebno odstopata leti 2004 in 2005 za ploskev Lontovž, saj je bila
razlika približno 5 kg ha-1 leto-1. Vzrok je suhi depozit
z višjo koncentracijo sulfatnih ionov v atmosferi. Od
leta 2006 so vrednosti primerljive z vrednostmi na
ploskvah Brdo, Murska šuma in Tratice.

4

Zaključki

Od vseh ploskev IMGE, kjer Gozdarski inštitut
Slovenije opravlja vzorčenje in meritve količine in
kakovosti padavin, je v povprečju največ padavin
padlo na ploskvi Trnovo (1870 mm leto-1), najmanj
na ploskvi Murska šuma (800 mm leto-1). Trendu
količini padavin zelo dobro sledijo trendi depozitov.
Depoziti onesnažil v padavinah na prostem, ki smo
jih obravnavali (amonijev in nitratni dušik, sulfatno
žveplo), so na nekaterih ploskvah stagnirali: Brdo,
Borovec za amonijev dušik, Brdo, Borovec, Lontovž
in Murska šuma za nitratni dušik, Murska šuma za
sulfatno žveplo. Na nekaterih ploskvah je opazen
trend zmanjševanja depozitov: za sulfatno žveplo
GozdV 69 (2011) 5-6

najbolj na ploskvi Lontovž ter na ploskvah Brdo in
Borovec. Zelo se je zmanjšal trend količine depozita
za amonijev dušik na ploskvi Lontovž, medtem ko
se je na ploskvi Murska šuma do leta 2006 trend
zmanjševal, od takrat naprej pa se zopet veča.

5

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem skrbnikom ploskev Zavoda
za gozdove Slovenije in sodelavcem Gozdarskega
inštituta Slovenije, ki so v obdobju 2003–2011 sodelovali pri spremljanju količin in kakovosti padavin
na ploskvah IMGE. Še posebno se zahvaljujemo
sodelavcem Zavoda za gozdove Slovenije, ki so sedem
let v vsakem vremenu vzorčili vzorce dežja, snega in
ledu na oddaljenih raziskovalnih objektih.
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Znanstvena razprava
GDK 181.2:524.636(045)=163.6

Primerjava parametrov svetlobnih razmer na raziskovalnih
ploskvah
Comparison of Light Condition Parameters on the Research Plots
Matjaž Čater1
Izvleček:
Čater, M: Primerjava parametrov svetlobnih razmer na raziskovalnih ploskvah. Gozdarski vestnik, 69/2011, št.
5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
S pomočjo analize hemisfernih posnetkov smo določili parametre sevanja na desetih raziskovalnih ploskvah v
odraslih in homogenih sestojih. Primerjali smo poletne in zimske vrednosti parametrov odprtosti sestoja (%) ter
indeksa listne površine (LAI) v letih 2009 in 2010 in jih primerjali z okularnimi ocenami osutosti listne površine
na istih lokacijah.
S podatki okularne osutosti so se najbolj ujemale vrednosti razlik med poletnimi in zimskimi vrednostmi, ločeno
za ploskve z iglavci in listavci.
Meritve sevanja so objektivnejše od okularnih ocen in so lahko izhodišče za primerjavo stanja sestojev. Prednost
je njihova hitra meritev in ovrednotenje v razmeroma kratkem času, kar omogoča preverljivost, primerjavo večjih
delov sestoja oz. izbranih objektov.
Ključne besede: intenzivnost svetlobnega sevanja, indeks listne površine, osutost, določanje
svetlobnih razmer
Abstract:
Čater M: Comparison of Light Condition Parameters on the Research Plots. Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 69/2011, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 18. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Using the analysis of hemispherical photos we defined radiation parameters on ten research plots in adult and
homogenous stands. We compared summer and winter parameter values of stand openness (%) and leaf area
index (LAI) in the years 2009 and 2010 and compared them with ocular estimations of leaf area defoliation on
the same locations.
The values of the differences between the summer and winter values matched best with the ocular defoliation
data, separately for plots with coniferous and deciduous trees.
Radiation measurements are more objective than ocular estimations and can represent a starting point for stand
condition comparison. Their advantage is a fast measurement and evaluation in a relatively short period which
enables provability, comparison of larger stand parts or selected objects.
Key words: light irradiation intensity, leaf area index, defoliation, light condition determinatio

1

Uvod

Svetlobne razmere so temeljne razmere za večino
življenjskih procesov kopenskih ekosistemov. Med
sklepom krošenj, strukturo in razpoložljivo svetlobo
pod krošnjami je tesna povezava (Comeau in Heineman, 2003), ki se odraža v različnih strategijah
preživetja rastlin, prilagoditvah rastlin na različne
svetlobne razmere in njihovemu razvoju.
Za presojo svetlobnih razmer so na voljo različne metode, ki jih na splošno lahko razdelimo na
neposredne (direktne) načine merjenja svetlobnega
sevanja s pomočjo različnih tipal (npr. tipala PAR)
in posredne načine (Diaci, 1999, Diaci s sod., 1999).
GozdV 69 (2011) 5-6

V primeru prvih odraža meritev neposredno stanje
v času merjenja; za korektno meritev je potrebna
referenca tipala na prostem in v sestoju, kjer opravljamo meritve. Rezultat je vrednost sevanja, ki ga
ima določena točka v sestoju v primerjavi z odprtim
delom, ki ga ne zastira sklep krošenj. Posredne
metode so načeloma preprostejše, a manj natančne v
primerjavi s prvimi in omogočajo razmeroma dobro
oceno potencialnega sevanja z enkratnim snemanjem
stanja (npr. s hemisfernimi posnetki). Povezovanje
rezultatov meritev svetlobnega sevanja s sestojnimi
dr. M. Č. Oddelek za prirastoslovje in gojenje, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana. matjaz.cater@gozdis.si
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lastnostmi ali celo s potrebnimi gojitvenimi ukrepi
je zelo zahtevno in težavno (Buckley s sod., 1999;
Lhotka in Loewenstein, 2006), zato imajo prednost
posredne metode.
Dober posredni kazalnik prekritosti krošenj, ki
ga ugotovimo z analizo hemisferičnih posnetkov, je
odprtost sklepa (angl.= canopy openess), ki združuje strukturo krošenj in njeno odprtost oz. delež
neba v določenem predelu hemisfernega posnetka
(Anonymus, 2003). Indeks listne površine (angl =
leaf area index; LAI) je skupna površina listja na
enoto površine tal (Watson, 1974). Z njim lahko
ocenimo sestojno izmenjavo plinov, določa in vpliva
na intercepcijo vode sestoja, svetlobnih razmer in
je zato ključni podatek biogeokemijskih procesov
v gozdnih ekosistemih (Breda, 2003). Spremembe
sestojnega indeksa listne površine zaradi defoliacije,
načina gospodarjenja ali vremenskih ekstremov se
posledično kažejo v spremenjeni produktivnosti
sestoja. Zaradi strukturne heterogenosti in sprememb
v času je ocena velikokrat težavna ali celo nemogoča,
primerjava z drugimi parametri pa obremenjena s
številnimi napakami.
Na desetih izbranih lokacijah v Sloveniji smo
določili svetlobne parametre (odprtost, LAI) s

pomočjo posredne metode določitve sevanja, njihove
spremembe glede na poletne in zimske razmere
ter jih primerjali s podatki okularnih ocen osutosti
krošenj, ki nakazujejo zdravstveno stanje sestojev.
Navajamo preliminarne rezultate.

2

Metode

Za oceno svetlobnih razmer smo na vsaki od osnovanih raziskovalnih ploskev v homogenih sestojih
(preglednica) oblikovali mrežo 16 presečišč z ekvidistanco 10 m med stojišči (40 x 40 m) v osrednjem
delu hektarske ploskve. Mreža je bila nedvoumno
označena za možnost ponovne izmere v času polnega olistanja v sredini vegetacijskega obdobja in
naslednjih obdobjih. V času med posameznimi
snemanji ni bilo sečnje ali posegov, ki bi zmanjšali
število dreves na izbranih lokacijah ali spremenili
strukturo opazovanega sestoja.
Hemisferične fotografije krošenj smo naredili
z digitalnim fotoaparatom Nikon Coolpix 990 in
umerjenim širokokotnim objektivom (180 0) na višini
1,5 m od tal v razmerah popolne difuzne svetlobe,
analizo potencialnega sevanja pa s sistemom WinScanopy (2003 pro-d) (Anonymus, 2003). Posnetke

Preglednica 1: Lastnosti in lokacije izbranih raziskovalnih ploskev

Ploskev

Lat.

Long.

Pokljuka/ Krucmanove konte
Pohorje/ Tratice

46022'02''

13056'19''

Nadm.
višina
1397

46028'27''

15023'32''

1304

45059'55''

13043'59''

827

Sežana/ Gropajski 45040'15''
bori
46017'14''
Kranj/ Brdo

13051'35''

420

14024'00''

471

Kočevska Reka/
Borovec
Zasavje/
Lontovž
Loški Potok/
Gorica
Kostanjevica/
Krakovski gozd

45032'12''

14048'00''

705

46005'45''

15003'50''

950

45038'11''

14033'01''

955

45052'55''

15024'59''

Lendava/
Murska šuma

46029'49''

16030'46''

Trnovski gozd/
Fondek

290

Tla

Združba

Vrsta

Evtrična rjava
tla, rendzina
Distrična rjava
tla
Rendzina, rjava
pokarbonatna tla

Aposeri -Piceetum

smreka

Avenello flexuosae-Piceetum
Seslerio autumnalisFagetum

smreka

Seslerio-Pinetun nigrae črni
bor
Vaccinio myrtilli-Pirdeči
netum
bor
Lamio orvalae-Fagebukev
tum
Lamio orvalae-Fagebukev
tum
Omphalodo-Fagetum jelka

160

Rdeče-rjava pokarbonatna tla
Distrična rjava
tla
Rendzina, rjava
pokarbonatna tla
Rendzina, rjava
pokarbonatna tla
Rendzina, rjava
pokarbonatna tla
Oglejena tla

170

Oglejena tla

bukev

Pseudostellario europa- dob
eae-Quercetun roboris
in –Carpinetum Betuli
Querco roboris-Carpi- dob
netum
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smo izdelali v poletnih razmerah 2009, t. j. v času
polnega olistanja in jih ponovili pozno jeseni oz.
pozimi (2009) in poleti 2010.
Analiza posnetkov omogoča izračun številnih
parametrov sevanja (delež odprtosti, količina sevanja PAR, delež neposrednega in difuznega sevanja,
količina listne površine na enoto površine tal (LAI)
…) v odvisnosti od definiranega potencialnega časa,
ekspozicije, nagiba, geografske širine in dolžine.
Prednost barvnih digitalnih hemisferičnih posnetkov
je tudi določitev meje med barvnimi odtenki sestoja
in neba, ki je enotna za vse posnetke, napravljene v
istem časovnem obdobju.
V analizi nabora parametrov smo od vrednosti,
dobljenih poleti v času polnega olistanja, odšteli
vrednosti, ki smo jih ugotovili z analizo poznojesensko-zimskih posnetkov, da smo dobili realnejšo
oceno deleža listne površine. Večji del posnetka
namreč predstavljajo debla in veje (plant area),
zato jih odštejemo od poletnih vrednosti (plant +
leaf area), da ocenimo delež deleža listne površine
(leaf area).
Za preračun vrednosti v obdelavi podatkov je bilo
za obe vrsti posnetkov določeno isto definicijsko
obdobje. Podrobnejši opis in protokol snemanja
sta na spletni strani: (http://www.futmon.org/documents_results/Field_protocols_final/Field_Protocol_Radiation_LAI_D2_3f.pdf). Med parametri, ki
jih omogoča program za obdelavo, smo za analizo
in primerjavo z drugimi opazovanimi vrednostmi
upoštevali skupni delež odprtosti sestoja (odprtost
v %), indeks listne površine (LAI), izračunan po
različnih metodah, delež neposrednega sevanja
pod krošnjami (DSF v %) ter neposredno količino

povprečnega, neposrednega in difuznega sevanja
pod krošnjami (PPFD v MJ ali mol/m2dan).
Podatke, dobljene z analizo hemisfernih posnetkov, smo vzporejali z okularnimi ocenami osutosti
po uveljavljeni metodologiji (Annon. 2006) s korelacijsko analizo in korelacijo rangov.

3	Rezultati in razprava
Primerjava posnetkov poletnega in poznojesenskozimskega dela je pokazala na sicer homogeno izbranih
delih sestojev največ variabilnosti med ploskvami pri
iglavcih in listavcih. Sestoji z bolj odprtimi krošnjami
poleti so bili po pričakovanju na lokacijah s prevladujočimi iglavci (Brdo, Gropajski bori, Krucmanove
konte), manj v mešanih sestojih (Tratice, Borovec)
in najmanj v sestojih čistih listavcev (Murska šuma,
Krakovski gozd).
Kljub homogeno izbranim sestojem je bila variacija poletnih parametrov največja v Sežani, sledita
Brdo in druge ploskve. Pozimi je bil absolutni raztros
manjši kot poleti: največji v Trnovskem gozdu in
Loškem Potoku, manjši v Lendavi in Zasavju ter
najmanjši na ploskvah s prevladujočimi iglavci
(Pokljuka, Pohorje, Sežana).
Primerjava oz. razlika poletnih in zimskih vrednosti (preglednica) je po pričakovanju izločila dve
večji skupini glede na tip prevladujoče drevesne
vrste z izrazitimi spremembami med zimskimi
in poletnimi meritvami v Zasavju, Kočevski Reki
in Kostanjevici (bukev, dob) in neznatnimi na
Pokljuki in Kranju (smreka, črni bor). Zanimivo je,
da kaže ploskev v Murski šumi s podobno drevesno
sestavo kot ploskev v Krakovskem gozdu na manjši

Slika 1: Hemisferični posnetek poleti v času polnega olistanja (levo) in pozno jeseni/ pozimi brez listja (desno)
GozdV 69 (2011) 5-6
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Preglednica 2: Razlike med poletnimi in zimskimi vrednostmi svetlobnih parametrov na ploskvah

Parameter
Ploskev

Odprtost
(%)

DSF
(%)

LAI 2000
(m2/m2)

LAI 2000g
(m2/m2)

Prevladujoča
vrsta

Kranj/Brdo Δ

2,1±0,3

4,8±1,4

0,2±0,0

0,2±0,1

iglavci

Pokljuka/ Krucmanove konte Δ

2,6±0,1

3,2±1,1

0,2±0,0

0,3±0,1

iglavci

Pohorje/ Tratice Δ

4,2±0,1

5,1±1,1

0,6±0,1

0,6±0,1

iglavci

Sežana/ Gropajski bori Δ

5,8±0,7

12,7±1,6

0,4±0,1

0,9±0,2

iglavci

Lendava/ Murska šuma Δ

9,7±1,2

20,0±1,1

0,7±0,1

1,7±0,1

listavci

Trnovski gozd/ Fondek Δ

9,9±1,0

15,7±2,4

0,6±0,1

1,3±0,8

listavci

Loški potok/ Gorica Δ

11,8±0,9

23,0±2,9

0,9±0,1

1,6±0,1

listavci

Kostanjevica/ Krakovski gozd Δ

12,9±3,8

24,9±1,2

0,9±0,0

2,0±0,0

listavci

Kočevska reka/ Borovec Δ

17,0±0,5

34,2±1,8

1,2±0,0

2,1±0,1

listavci

Zasavje/ Lontovž Δ

31,9±0,7

42,2±1,7

1,7±0,0

2,1±0,1

listavci

Preglednica 3: Ujemanje okularnih ocen osutosti s parametri sevanja – korelacijski koeficienti (r2)

Ploskve
Iglavci
Listavci

Odprtost sestoja
(%)
0,96
0,95

DSF
(%)
0,81
0,83

Direktno sevanje

LAI 2000

LAI 2000g

Št deležev vrzeli

0,78
0,83

0,26
0,44

0,96
0,91

0,89
0,62

obseg sprememb (tudi manjši delež indeksa listne
površine – preglednica 1), kar se ujema s podatki o
vitalnosti in ocenami osutosti krošenj istih gozdnih
kompleksov – večjo vitalnostjo Krakovskega gozda
kot sestojev v Murski šumi.
Prva preprosta korelacijska primerjava z okularnimi ocenami osutosti v % (2009) je pokazala na
največ skupnega ujemanja z deležem listne površine
(metoda LAI 2000 g; r2 = 0,49) in količino neposrednega sevanja (PPFD J ali mol/m2dan; r2 = 0,58), kar
pomeni za povprečje razmeroma majhnega vzorca
posameznih ploskevv dobro ujemanje.
Največje ujemanje z ocenjevanimi podatki osutosti za ploskve prikazuje preglednica 2. Vrednosti
so prikazane ločeno za iglavce in listavce.
Ugotovitve tujih raziskovalcev potrjujejo uporabnost posrednih metod določanja svetlobnih
parametrov za opredelitev strukture krošenj (Chazdon in Field, 1987, Whitmore s sod., 1993, Trichon
s sod., 1998). Prispevajo podrobne informacije o
velikosti, razporejenosti vrzeli v krošnjah in podajo
količinsko oceno skupne odprtosti za posamezno
mikrorastišče (Whitmore s sod., 1993, Valverde in
Silvertown, 1997). Potrjene so bile tesne odvisnosti
med predvideno količino fotosintetsko aktivnega
sevanja (PAR) s hemisfernimi posnetki in intenziv292

nostjo sevanja (PFD) (Becker s sod., 1989, Chazdon
in Field, 1987, Rich s sod., 1993).

4

Zaključki

Metode za ocenjevanje odprtosti sklepa krošenj lahko
s pridom uporabimo za oceno stanja sestojev. Meritve
so objektivnejše od okularnih ocen in so izhodišče
za primejavo z drugimi sestojnimi oz. okoljskimi
parametri. Čeprav je človeško oko zelo prilagodljivo
za spremembe v intenzivnosti in lahko učinkovito
zazna tudi do 10 stopenj sprememb zaslonke (/f)
fotoaparata (kar mimogrede presega občutljivost
katerega koli filma oz. znanega svetlobnega tipala), je
pri ocenjevanju majhnih svetlobnih intenzivnosti zelo
pristransko, saj mora biti za zaznavo razlika najmanj
2,5-krat večja od reference (Dehaene, 2003).
Prednost meritev sta njihova hitrost in ovrednotenje parametrov v razmeroma kratkem času,
kar omogoča primerjavo večjih delov sestoja oz.
izbranih objektov.
Intenzivnost svetlobnega sevanja je poleg vrste
matičnega sestoja odvisna od geografske širine in
dolžine, ekspozicije in nagiba terena ter dolžine
vegetacijskega obdobja. Vpliva neposredno na višinski in debelinski prirastek, primarno produkcijo,
GozdV 69 (2011) 5-6
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dinamiko pomlajevanja (Sagheb-Talebi, 1996) in
kakovost vznika (Ammer, 2003).
Primerjava z izpeljanimi podatki sevanja (razlike
med poletjem in zimo) omogoča boljše ujemanje
(od deleža skupne površine sestoja odštejemo del,
ki je prisoten tudi pozimi – debla, veje).
Ocene posameznih parametrov so realnejše in v
manjši meri obremenjene s sistematično napako.
Metoda je objektivna, ponovljiva in ponuja
natančen vpogled v dogajanje oz. lastnosti sklepa
krošenj v primerjavi z okularno oceno osutosti oz.
poškodovanosti; slednja je velikokrat obremenjena
z napako opazovalca.
Nabor parametrov, ki jih ponuja analiza posnetkov, lahko služi za primerjavo in posredno oceno,
npr. osutosti krošenj ali deleža sevanja v pritalnem
sloju.
Zaradi sledljivosti postopka je metoda preverljiva
in primerna za primerjavo ocen stanja krošenj širšega
prostorskega območja.
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Rast in prirastek na ploskvah intenzivnega spremljanja stanja
gozdnih ekosistemov (IMGE)
Growth and Increment on the Plots of Intense Monitoring of Forest Ecosystem
Condition (IMGE)
Tom Levanič1, Gal Kušar2
Izvleček:
Levanič, T., Kušar, G.: Rast in prirastek na ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (IMGE).
Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V članku sta predstavljeni raziskavi na področju rasti in prirastka, ki sta potekali v okviru intenzivnega spremljanja
stanja gozdnih sestojev v Sloveniji. V prvi raziskavi je predstavljeno priraščanje dreves na letni ravni, v drugi pa
spremembe dendrometrijskih parametrov v petletnem obdobju. Iz rezultatov obeh raziskav je jasno vidno, da bi
moralo biti spremljanje priraščanja dreves in sestojev naloga, ki je ne bi smeli utesnjevati ozko postavljeni časovni
termini. Šele s povečevanjem števila ponovitev in spremljavo v daljšem časovnem obdobju pridobimo podatke, ki
bi jasno odražali stanje in prirastne težnje najbolj tipičnih gozdnih sestojev v Sloveniji.
Ključne besede: rast, tekoči prirastek, lesna zaloga, ročni dendrometri
Abstract:
Levanič T., Kušar G.: Growth and Increment on the Plots of Intense Monitoring of Forest Ecosystem Condition
(IMGE). Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents two studies in the field of growth and increment that were carried out in the framework of
intensive forest stand condition monitoring in Slovenia. The first study presents tree increment at the annual level
and the second one the changes of dendrometric parameters in the 5 year period. The results of both studies clearly
show that monitoring of tree and stand increment should represent a task, unrestricted by the deadlines. We can
obtain data clearly reflecting condition and increment trends of the most typical forest stands in Slovenia only by
increasing the number of repetitions and monitoring the stands over a longer period of time.
Key words: growth, increment, growing stock, intra-annual growth, girth bands

1 UVOD
1.1	Namen in cilji raziskave
Lesna zaloga (volumen drevesa) in prirastek sta
pomembna kazalnika za spremljanje stanja in razvoja
sestojev, ki ju je treba poznati za uspešno gospodarjenje
z gozdovi. Rast nadzemnih delov drevesa ni linearen
proces, ki se začne spomladi in konča jeseni, ampak je
kompleksen proces, ki je tesno povezan z razmerami,
v katerih raste drevo. Na začetek, vrhunec in konec
debelinske rasti vplivajo genetska zasnova drevesa,
podnebne razmere in fotoperiodičnost (Rossi et al.,
2008). Višek debelinske rasti večina dreves doseže
okoli poletnega solsticija (ko je dan najdaljši), nato
pa hitrost rasti v debelino počasi pojenja.
Načeloma so letne spremembe pri odraslem
drevju zelo majhne, zato mora biti za klasične meritve
dendrometrijskih parametrov perioda med dvema
meritvama vsaj pet let, po navadi pa deset, da lahko
294

zanesljivo zaznamo in izmerimo spremembe. Zato
smo na ploskvah spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (IMGE) v okviru projekta FutMon zasnovali
in izvedli dve aktivnosti. V okviru prve smo izbrana
drevesa opremili z ročnimi dendrometri za spremljanje
priraščanja dreves na letni ravni. V drugi raziskavi pa
smo za vsa drevesa opravili klasične dendrometrijske
meritve (obseg, višina), in sicer na začetku (2004/2005)
in na koncu (2009/2010) petletne periode.
Glavni cilji raziskav so bili:
1. analizirati priraščanje dreves na letni ravni
in pridobiti kolikor mogoče natančne podatke o
1
doc. Dr. T. L. Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za
prirastoslovje in gojenje, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
tom.levanic@gozdis.si
2
dr. G. K. Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za
načrtovanje in monitoring gozdne krajine, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija. gal.kusar@gozdis.si
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dejavnikih, ki vplivajo na rast dreves in o začetku,
višku in koncu rasti prevladujočih drevesnih vrst
v Sloveniji,
2. izvajanje rednih periodičnih meritev in analiza razlik v debelinskih, višinskih in volumenskih
prirastkih glede na razvojno fazo sestoja, drevesno
vrsto in rastišče.

2 METODE
2.1 Merjenje sezonske dinamike
debelinskega priraščanja z ročnimi
dendrometri
Ročni dendrometri so trakovi, narejeni iz temperaturno
stabilne plastike, ki se zaradi spreminjanja zunanje
temperature ne krči in ne razteza. Ročni dendrometer
je relativno preprost in poceni inštrument, ki ga na
drevo namestimo tako, da skorjo (razen pri bukvi in
g. javorju) najprej nekoliko stanjšamo (pazimo, da ne
preveč, ker pri iglavcih lahko začne iztekati smola,
ki trak prilepi na deblo), nato pa se dendrometer
namestimo na drevo, in sicer tako, da ga okoli debla
napnemo v prsni višini. Gibljivost mu zagotavlja vzmet.
Ko drevo prirašča, se trak zaradi vzmeti premika po
merilni skali levo in desno (slika 1). Periodični odčitki
omogočijo izračun sprememb v premeru drevesa.
Priporočljiv interval za odčitavanje je 1 do 2 meseca,
pri tem pa je pomembno, da so v obdobju intenzivne
rasti odčitki najmanj enkrat na mesec.
Na vseh desetih ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdov smo ročne dendrometre namestili

Slika 1: Spremembe v premeru debla odčitavamo na
desetinko milimetra natančno, kar omogoča nonijska
skala. Drevo na fotografiji v premeru meri 44,25 cm.

na skupno 229 dreves. Drevesa za spremljanje
sezonske dinamike debelinskega priraščanja smo
izbrali v varovalni coni ploskve intenzivnega spremljanja stanja gozdov tako, da smo omejili določeno
površino, oštevilčili vsa drevesa in na njih namestili
ročne dendrometre – slika 2. Znana velikost ploskve
in število dreves na ploskvi bosta v prihodnjih let
ih omogočila izračun hektarskih vrednosti za lesno
zalogo in prirastek ter številnih drugih sestojnih
parametrov. Ker smo se pri postavitvi ploskvic morali
prilagoditi zahtevam intenzivnega spremljanja stanja
gozdov in ne posegati v središče ploskve, so ploskvice
različnih velikosti in oblik. Njihova velikost, število
dreves na njih in drevesna sestava so podane v

Slika 2: Ročni dendrometri so nameščeni
na deblo v prsni višini
(= 1,30 m nad tlemi), so
rjave barve, zato jih je
težko opaziti na deblu.
Na fotografiji vidimo,
da je eno od dreves z
dendrometrom padlo
zaradi burje.
GozdV 69 (2011) 5-6
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Preglednica 1: Podatki o ploskvah za leti 2004 in 2009 ter ploskvicah za meritve sezonske dinamike rasti
Splošni podatki o ploskvah

2004
Datum
meritev

Št. dreves

#

Starost

Pokljuka

1

120

21. 10. 2004

90

Trnovski g.

2

90–100

23. 3. 2005

108

432

Sežana

3

105–110

15. 3. 2005

227

Kranj
Kočevska
reka
Zasavje

4

120

18. 11. 2004

92

5

70–80

22. 4. 2005

8

Loški potok

9

70–80
250;
80–100*

Kostanjevica

10

Lendava

Ime lokacije

Pohorje

let

Datum
meritev

ha

88

352

20 x 30

23

SM = 23

6. 4. 2010

112

448

20 x 30

27

908 16. 3. 2010

227

908

30 x 15

23

7. 4. 2010

98

392

30 x 10

15

114

456 19. 4. 2010

114

456

25 x 15

23

15. 12. 2004

207

828

8. 4. 2010

200

800

20 x 15

22

7. 4. 2005

156

624 16. 4. 2010

158

632

20 x 30

29

140

28. 10. 2004

90

360 17. 3. 2010

90

360

24 x 30

26

11

100

18. 3. 2005

166

664 18. 3. 2010

160

640

20 x 27

22

12**

60–80

-

-

- 22. 4. 2010

107

428

20 x 30

BU = 27
ČBO = 13, OTL =
10
RBO = 15
BU = 20, GJV = 2,
HR = 1
BU = 20, GJV = 2
JE = 4, BU = 22, OTL
=3
HR = 9, OTL = 12,
OML = 5
HR = 12, GJV = 6,
OTL = 4
SM = 10, BU = 9

Skupaj

360 12. 5. 2010

2009
Sezonska dinamika
Dimezije Št.
Št. dreves
Drevesna sestava
ploskvic debel
ha

368

1250 5000

1354 5416

19
229

*Jelke stare 250, bukve 80 do 100 let
** Ploskev št. 12 Pohorje je bila osnovana leta 2009, zato na njej nismo izvedli meritve v petletnem obdobju

2.2 Merjenje sprememb v petletnem
obdobju
Na devetih ploskvah (0,25 ha) intenzivnega spremljanja stanja gozdov smo v zimskem obdobju
(oktober 2004/april 2005, v nadaljevanju 2004)
opravili dendrometrijske meritve dreves (N = 1.250).
Meritve smo ponovili v zimskem obdobju 2009/10
(marec 2010/maj 2010, v nadaljevanju 2009), ko
smo izmerili 1.247 dreves. Perioda med obema
meritvama je pet let in zavzema pet vegetacijskih
obdobij; preglednica 1.
Vsem drevesom smo določili lokacijo tako, da
smo izmerili azimut (AZM, °) in razdaljo (DIS, 0,1
m natančno) od središča ploskve do središča drevesa;
z merskim trakom smo izmerili obseg na prsni višini
(OBS) na cel centimeter natančno; ocenili smo socialni položaj (SOC) po petstopenjski Kraftovi lestvici.
Pri meritvah 2004 smo za meritve višin izbrali vsako
tretje drevo, razvrščeno po debelini, tako da smo
izmerili tretjino vseh dreves. Dodatno smo izmerili še
višine 100 najdebelejših dreves na ha oz. še 25 dreves
na ploskvi. Višino (H) smo izmerili z višinomerom
296

Vertex na 0,1 m natančno. Izmerili smo tudi lokacijo
stojišča meritve višine - azimut (AZMH) in razdaljo
(LH) do drevesa. Pri meritvah 2009 smo izmerili
višine vseh dreves meritev 2004. Če pa je katero drevo
izpadlo, smo ga nadomestili z naslednjim po vrsti. Če
je novo izmerjena višina (2009) bistveno odstopala
od prejšnje (2004) meritve, smo ponovili meritev z
iste lokacije kot pri meritvi 2004. Pri meritvah 2009
smo ocenili tudi spremembo stanja drevesa (živo
drevo, odmrlo drevo in prisotno na ploskvi, drevo,
odstranjeno s ploskve ali vraslo drevo).

Temeljnični prirastek (cm2)

preglednici 1. Referenčne odčitke smo ugotovili
takoj ob namestitvi dendrometrov v maju 2009. V
času, ko to pišemo, ravno odčitavamo vrednosti na
dendrometrih v marcu 2011.

Slika 3: Temeljnični prirastek smreke na ploskvah
intenzivnega spremljanja stanja gozdov na Pokljuki
(Krucmanove konte) in Pohorju (Tratice)
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Preglednica 2: Povprečni letni debelinski prirastek dreves, standardni odklon in temeljnica, ugotovljena, izračunana
iz meritev z ročnimi dendrometri. Število dreves na ploskvicah je podatek, ki je preračunan iz števila dreves na
posamezni ploskvici. Vrednosti v stolpcu 6 so izračunane kot delež odstopanja od referenčne vrednosti. Referenčna
vrednost je letno povprečje periodičnih meritev.
#

Ploskev

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12

1
Pokljuka
Trnovski g.
Sežana
Kranj
Kočevska reka
Zasavje
Loški potok
Kostanjevica
Lendava
Pohorje

Povp. prir.
(cm)
2009/2010

Standardni odklon
(cm)

Povp. letni
tem. prir.
(m2/ha)
2009/2010

Povp. letni
tem. prir.
(m2/ha)**

Razlika
med 4 in 5
v%

Ocena št.
dreves na
hektar
(n/ha)*

2
0,60
0,15
0,33
0,28
0,44
0,20
0,40
0,53
0,57
0,27

3
±0,61
±0,21
±0,32
±0,28
±0,45
±0,29
±0,59
±0,49
±0,59
±0,31

4
0,65
0,25
0,21
0,34
0,40
0,24
0,29
0,23
0,42
0,42

5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3
–

6
+30%
-17%
-30%
-32%
0%
-20%
-42%
-42%
+40%
–

7
383
450
511
500
613
667
483
125
407
316

* Podatek o številu dreves na hektar je ocena, ki je izračunana kot hektarska vrednost števila dreves na ploskvici.
Bliže ko je ta ocena tisti, ki smo jo ugotovili za ploskvi, bolje izbrana podploskev predstavlja opazovani sestoj.
** Letno povprečje, ki temelji na prirastku hektarske temeljnice v obdobju 2004–2009.

(AGB) in podzemne (BGB) lesne biomase ter
količino ogljika.
Za vsako ploskev smo za obe meritvi izračunali:
skupno temeljnico (G) in temeljnico na površino
(Gha) v (m2 in m2/ha), srednji premer (Dm) in
dominantni premer (Dd), (cm), izračunan kot srednji premer 100 najdebelejših dreves na ha, srednjo
(Hm) in dominantno sestojno višino (Hd), (m),
izračunano s pomočjo sestojnih višinskih krivulj in
srednjega (Dm) ter dominantnega premera (Dd).

Slika 4: Temeljnični prirastek bukve na štirih ploskvah
intenzivnega spremljanja stanja gozdov – Trnovski gozd
(Fondek), Kočevska Reka (Borovec), Zasavje (Lontovž)
in Pohorje (Tratice)

Slika 5: Temeljnični prirastek hrasta na dveh ploskvah
intenzivnega spremljanja stanja gozdov – Kostanjevici
(Krakovski gozd) in Lendavi (Murska Šuma)

Temeljnični prirastek (cm2)

Temeljnični prirastek (cm2)

Za vsako drevo smo za obe meritvi izračunali:
prsni premer (DBH), temeljnico (G), višino drevesa
(HK), izračunano s pomočjo sestojne višinske
krivulje za prilagoditev katere smo uporabili Pettersonovo funkcijo (Nagel, 2000). Volumen drevesa
(Vdeb) smo izračunali s pomočjo dvovhodnih
deblovnic za debeljad (Kotar, 2003) iz volumna
drevesa pa s pomočjo ekspanzijskih faktorjev za
nadzemno in podzemno biomaso ter za ogljik v
biomasi (IPCC GPG, 2003) količino nadzemne
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Rastiščni indeks (SI100) smo izračunali s pomočjo
ocenjene starosti sestoja na podlagi podatkov
lokalnih gozdarjev in dominantne sestojne višine
(Hd), za prevladujočo drevesno vrsto na podlagi
fotografij razvoja zgornje višine (Kotar, 2003).
Volumen dreves Vdeb (m3) in lesno zalogo LZ na
površino (m3/ha) smo izračunali ločeno za živa
drevesa, odmrla stoječa drevesa (sušice), odmrla
ležeča (podrtice) in odstranjena drevesa, prav tako
količino nadzemne žive lesne biomase (AGB),
količino podzemne žive lesne biomase (BGB) in
količino odmrle lesne biomase (DWB) ter količino
celotne lesne biomase (TB). Izračunali smo tudi
količino ogljika v nadzemni živi lesni biomasi
(CAGB), količino ogljika v podzemni živi lesni
biomasi (CBGB), količino ogljika v odmrli lesni
biomasi (CDWB) in količino skupnega ogljika v
lesni biomasi (CTB). Za posamezne ploskve smo
za glavne parametre (G, Dm, Dd, Hm, Hd, Vdeb,
ABG, BGB, DWB, TB, CABG, CBGB, CDWB, CTB,
vse na ha) izračunali tudi spremembe/razlike stanja
med letoma 2004 in 2009.

3	REZULTATI IN RAZPRAVA
3.1 Merjenje sezonske dinamike
debelinskega priraščanja
Čeprav sta dve rastni sezoni, od tega prva delna,
premalo za ustrezno vrednotenje rezultatov in sprememb v sezonski dinamiki debelinskega priraščanja,
pa se je že v tako kratkem času pokazalo, da meritve
sezonskega ritma debelinskega priraščanja dreves
dajejo rezultate, ki pomagajo razumeti sezonsko

dinamiko priraščanja dreves ter določiti začetek,
vrhunec in konec rasti. Tako smo lahko glede na
dostopne podatke izračunali povprečni debelinski
in temeljnični prirastek (preglednica 2). Povprečni
debelinski prirastek v obdobju junij 2009 do november 2010 s standardnim odklonom je prikazan v
preglednici 2.
Do novembra 2010 smo dobili prve popolne
podatke o debelinskem priraščanju dreves na ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdov, zato
lahko predstavimo nekatere ugotovitve. Debelinska
rast smreke na Pokljuki je bistveno boljša kot na
Pohorju, debelinski prirastki so večji in pokljuška
smreka hitreje pridobiva na debelini kot smreka na
Pohorju – slika 3.
Bukev spada med naše najpogostejše drevesne
vrste, zato jo najdemo kar na štirih ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdov. Na dveh ploskvah
(Trnovski gozd in Kočevska Reka) je rast bukve boljša
kot na drugih dveh (Zasavje in Pohorje). Najhitreje
priraščajo bukve v Kočevski Reki, najpočasneje pa
v Zasavju, na ploskvi Lontovž – slika 4.
Rast hrastov dobov smo proučevali na dveh ploskvah v Krakovskem gozdu in Murski Šumi. Dobi
spadajo med drevesne vrste, ki lahko dosežejo zelo
velike premere, zato so po pričakovanju veliki tudi
temeljnični prirastki. Na ploskvi v Krakovskem gozdu
je relativno malo dobov, vendar imajo zelo velike
premere. Nekaj podobnega je tudi na ploskvi v Murski
šumi. Zato so temeljnični prirastki relativno veliki.
Temeljnični prirastek se je v obdobju 2009–2010
najbolj povečal v Murski Šumi, kar je glede na stanje
sestojev nekoliko presenetljivo – slika 5.

Preglednica 3: Sestojni parametri za ploskve leta 2004
#

Temeljnica

Premer

Višina

Gha

Dm

Dd

Hm

Hd

m /ha

cm

cm

m

m

SI

Lesna
zaloga

SI100

Vdeb2

AGB

BGB DWB

TB

m /ha

t/ha

t/ha

t/ha

Biomasa

CAGB CBGB CDWB CTB
t/ha

t/ha

t/ha

1

70,8

50,1 58,6 35,3 36,6

34

1080,8 557,6 125,2 16,9 699,7 278,8

62,8

8,4

350,0

2

38,4

33,7 40,7 23,7 24,9

25

462,0 364,4 53,6

0,0 418,0 182,0

26,8

0,0

208,8

3

41,6

24,2 42,2 17,1 19,6

19

413,2 269,2 57,2

0,0 326,4 134,8

28,8

0,0

163,6

4

22,4

27,8 35,7 19,4 21,3

18

207,6 117,6 31,2

0,0 148,8 58,0

15,6

0,0

73,6

5

31,6

29,7 43,7 25,5 29,1

33

424,0 332,4 49,6

0,0 382,0 166,4

24,8

0,0

191,2

8

47,6

27,1 40,7 24,9 29,0

34

597,6 447,2 70,4

3,5 521,1 224,0

35,2

1,8

261,0

2

3

t/ha

Ogljik

t/ha

9

37,6

27,7 49,2 25,6 32,2

34

533,6 398,0 62,8

0,1 460,9 199,2

31,2

0,0

230,4

10

36,4

35,9 56,4 28,3 32,9

30

589,2 501,2 76,4

0,1 577,7 250,8

38,0

0,0

288,8

11

35,6

26,1 50,5 25,6 31,5

31

515,6 426,4 62,0

8,3 496,7 213,2

31,2

4,2

248,6
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Preglednica 4: Sestojni parametri za ploskve leta 2009
#

1
2
3
4
5
8
9
10
11

TemeljPremer
nica
Gha
Dm Dd

Višina
Hm

Hd

m2/ha

cm

cm

m

m

73,2
40,0
43,2
24,8
33,6
49,2
40,0
38,4
37,2

51,5
33,7
24,6
28,4
30,6
28,0
28,4
36,9
27,2

59,7
42,2
43,7
37,4
45,1
42,2
50,5
58,6
53,2

36,2
24,5
17,5
20,4
26,6
26,2
26,8
29,7
27,1

37,4
25,9
20,3
22,5
30,5
30,4
33,4
34,2
32,7

SI
SI100

Lesna
zaloga
Vdeb3

AGB

BGB DWB

TB

m3/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

0,0
0,0
35,6
0,2
0,8
10,3
0,5
12,0
20,4

717,6
450,4
386,8
175,4
427,2
578,7
508,9
645,6
535,2

292,8
196,4
144,8
69,2
185,6
245,6
219,6
275,2
233,6

66,0
28,8
30,8
18,4
27,6
38,4
34,4
42,0
34,0

0,0
0,0
18,0
0,1
0,4
5,2
0,2
6,0
10,2

358,8
225,2
193,6
87,7
213,6
289,2
254,2
323,2
267,6

Biomasa

34 1135,6 586,0 131,6
25 498,0 392,8 57,6
19 444,4 289,6 61,6
18 244,8 138,4 36,8
33 473,2 371,2 55,2
34 655,2 491,2 77,2
34 598,4 439,2 69,2
30 647,2 550,0 83,6
31 564,4 467,2 68,0

Ogljik
CAGB CBGB CDWB CTB

Preglednica 5: Spremembe med letoma 2004 in 2009 na 1 leto (za ploskve, ki so bile merjene obakrat)
#

Temeljnica

Višina

SI

Lesna
zaloga
Vdeb

AGB

BGB DWB

TB

m

m

m /ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3

0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3

11,0
7,2
6,2
7,4
9,8
11,5
13,0
11,6
9,8

5,7
5,7
4,1
4,2
7,8
8,8
8,2
9,8
8,2

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

-3,4
0,0
7,1
0,0
0,2
1,4
0,1
2,4
4,1

3,6
6,5
12,1
5,3
9,0
11,5
9,6
13,6
9,4

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

0,6
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,6

-1,7
0,0
3,6
0,0
0,1
0,7
0,0
1,2
2,1

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

Dm

Dd

Hm

m /ha

cm

cm

0,5
0,3
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5
0,4
0,3

0,3
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2

0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5

3

-

3.2 Merjenje sprememb sestojnih
parametrov v obdobju 2004–2009
Na podlagi meritev, zbranih v popisu sestojev leta
2004/2005 in 2009/2010, smo lahko izračunali stanje
za leto 2004 in 2009 in spremembe, ki so nastale v
tem času (preglednice 3, 4 in 5). Najvišjo temeljnico,
dominantno višino in lesno zalogo ima smrekov
debeljak na Pokljuki (ploskev št. 1), ki je glede na
izračunan SI tudi najrodovitnejše rastišče. Ploskve
mlajših razvojnih faz dosegajo manjše lesne zaloge.
Primerjava razlik dendrometrijskih parametrov med
obema meritvama (2004, 2009) pokaže, da je največji
prirastek lesne zaloge (in s tem tudi akumulacija
biomase in ogljika v nadzemni in podzemni biomasi)
na ploskvah Zasavje, Loški Potok, Kostanjevica in
Murska Šuma. Največji prirastki so 13 m3/ha leto,
najmanjši pa 6,2 m3/ha. Podobno je z akumulacijo
GozdV 69 (2011) 5-6

Ogljik

Biomasa

Hd SI100

Gha
2

1
2
3
4
5
8
9
10
11

Premer

CAGB CBGB CDWB CTB

ogljika, ki na Kostanjevici znaša 6,9 t/ha leto, na
Pokljuki pa le 1,8 t/ha leto.
Zanimiva je primerjava med letnimi hektarskimi
temeljničnimi prirastki, dobljenimi na podlagi dendrometrijskih meritev in na podlagi ponovljenih
meritev na večjemu številu dreves. Ob predpostavki,
da je meritev na večjem številu dreves bolj reprezentativna, smo na ploskvicah na podlagi meritev
z ročnimi dendrometri izračunali rezultate, ki
ponekod bolj odstopajo, ponekod pa manj od tistih,
ki smo jih kot letno povprečje izračunali glede na
periodične meritve (preglednica 2). Razlike pripisujemo dejstvu, da v primeru ročnih dendrometrov
izračunamo dejanske temeljnične prirastke leta
2010, medtem kot v primeru periodičnih meritev
izračunamo povprečni letni temeljnični prirastek
(kot povprečje petih let).
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Znanstvena razprava
GDK 111.77--105(497.4 Travljanska gora)(045)=163.6

Meritve padavin med orografskim proženjem na območju
Travljanske gore 8. septembra 2010
Precipitation Measurements during the Orographic Triggering on the Area of
Travljanska gora on September 8, 2010

Iztok SINJUR1, Mitja FERLAN2, Miha DEMŠAR3, Gregor VERTAČNIK4, Primož SIMONČIČ5
Izvleček:
Sinjur, I., Ferlan, M., Demšar, M., Vertačnik, G., Simončič, P.: Meritve padavin med orografskim proženjem na
območju Travljanske gore 8. septembra 2010. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v
angleščini, cit. lit. 14. Prevod avtorji, lektoriranja angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
V orografsko razgibanih območjih se količina padavin lahko krajevno precej razlikuje. Po nekaj več kot enem letu
delovanja samodejne meteorološke postaje Gozdarskega inštituta Slovenije v okviru intenzivnega spremljanja
stanja gozdov na Travljanski gori, smo podrobno proučili padavinski dogodek 8. septembra 2010. Tako smo
preverili pravilnost izmerjenih vrednosti in izpostavili pomen gostote mreže meteoroloških postaj. S primerjavo z
bližnjimi uradnimi meteorološkimi postajami Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO in hrvaškega Državnega
hidrometeorološkega zavoda DHMZ smo potrdili izrazito lokalnost orografskega proženja padavin. Z analizo
meritev meteorološkega radarja ARSO tipa DSWR-88 smo potrdili ponekod močno odstopanje radarsko zaznanih
in izmerjenih padavin, ki izhaja iz posebnosti vremenskih razmer in nekaterih slabosti daljinskega zaznavanja z
meteorološkim radarjem.
Ključne besede: orografske padavine, meteorološka postaja, gozd, Travljanska gora, Slovenija, Life+ Futmon
Abstract:
Sinjur I., Ferlan M., Demšar M., Vertačnik G., Simončič P.: Precipitation Measurements during the Orographic
Triggering on the Area of Travljanska gora on September 8, 2010. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 42. Translated by the authors, proofreading of
the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the mountainous terrain precipitation amount could significantly vary locally. A study of an intense orographic
precipitation event in the mountainous southern part of Slovenia was executed. The analysis was based on the data
from an automatic weather station on the slope of Travljanska gora (876 m a.s.l., in the framework of the intensive
forest monitoring programme) and some other official meteorological stations in surroundings. Hereby we verified the reliability of the automatic weather station’s measurements. By comparing them with the data from official
meteorological stations of the Environmental Agency of the Republic of Slovenia (ARSO) and Meteorological
and Hydrological Service of Croatia (DHMZ), locality of orographic triggering was evidenced. Analyses proved
significant local meteorological radar DSWR-88 reflectivity disturbances that originate in the specific weather
situation and some disadvantages of this kind of remote sensing.
Key words: orographic precipitation, meteorological station, forest, Travljanska gora, Slovenia, Life+ Futmon

1 Uvod

1 Introduction
Oblika površja lokalno zelo pogojuje podnebne
razmere. Medtem ko v ravninskem svetu podnebje
lahko ostaja podobno tudi na razdalji več sto kilometrov, razgiban, hribovit svet povzroča podnebno
raznolikost že na krajših razdaljah. Zračna masa, ki
se giblje horizontalno, vsebuje določeno količino
vodne pare in ohranja konstantno temperaturo, ob
nespremenjenih okoljskih razmerah ostaja stabilna.
Če zračna masa na svoji poti naleti na oviro (gorsko
GozdV 69 (2011) 5-6

I. S., dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
2
M. F., univ. dipl. inž. gozd., Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI - 1000
Ljubljana, Slovenija
3
M. D., univ. dipl. meteorol., Agencija za RS okolje,
Urad za meteorologijo, Vojkova 1b, SI – 1000 Ljubljana,
Slovenija
4
G. V., univ. dipl. meteorol., Agencija za RS okolje,
Urad za meteorologijo, Vojkova 1b, SI – 1000 Ljubljana,
Slovenija
5
Dr. P. S., univ. dipl. inž. les., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
1

301

Sinjur, I., Ferlan, M., Demšar, M., Vertačnik, G., Simončič, P.: Meritve padavin med orografskim proženjem na območju
Travljanske gore 8. septembra 2010

pregrado), katere slemenitev je pravokotna na smer
zračnega toka, se zrak mora dvigniti ali premakniti
mimo ovire. Če se zračna masa po pobočjih gora
prisilno dvigne dovolj visoko, se zrak toliko ohladi,
da se začne izločati vodna para. Sprva nastaja
pobočna megla ali oblačnost in pozneje padavine,
ki jih ob takem vremenskem razvoju imenujemo
orografske. Če je zračna masa nestabilna, nastane
t. i. orografsko proženje ali pogovorno krajše tudi
»orografija« – nastanek ploh in neviht na območju
gorskih pregrad.
Izdatnost padavin ob gorskih pregradah je odvisna od relativne višine, obsežnosti in oblike gora ter
značilnosti zračnega toka (temperatura, vsebnost
vodne pare, hitrost in smer gibanja). V Sloveniji so
po izdatnih orografskih padavinah najbolj znana
območja od zahodnih Julijskih Alp do grebena južnih
Bohinjskih gora (Peči), nato pa proti jugovzhodu
celoten greben Dinarskega gorstva (slika 1) (npr. Frei
in Schar, 1998). Lokalno izdatne padavine nastajajo
še drugod v hribovitem svetu.

2
2

Metode

Methods

2.1 Meteorološka postaja Travljanska
gora
2.1 Meteorological station Travljanska
gora

Travljanska gora je okoli 1000 m visok, z gozdom
porasel greben z značilno dinarsko slemenitvijo
(severozahod–jugovzhod) v bližini meje s Hrvaško (slika 2). V dolžini okoli 8 km se razteza med
vasema Lazec na severozahodni strani in Trava na
jugovzhodni. Samodejna meteorološka postaja na
Travljanski gori je del mreže meteoroloških postaj
Gozdarskega inštituta Slovenije (Sinjur in sod., 2010),
ki je bila osnovana v okviru evropskega projekta Life+
»FutMon« v letu 2009 in je pomembna nadgradnja
leta 1986 začetega okoljskega monitoringaspremljanja in leta 2004 sprejetega Programa intenzivnega
spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (Mavsar
in sod., 2004).
Postaja je postavljena na nadmorski višini 876
m in stoji na jugozahodnem pobočju sredi poseke,
velikosti približno 50 m × 50 m (45 °37 '31,57 ''
severno in 14 °38 '14,79 '' vzhodno). Delovati je

Slika 1: Porazdelitev povprečne letne količine padavin od jugozahoda proti severovzhodu na nekaterih uradnih
meteoroloških postajah DHMZ in ARSO (smer: Istra–Gorski kotar–Goteniška gora– Kočevski rog–Novo mesto).
Podatek za Platak se nanaša na obdobje 1931–1960 (Bertović in sod., 1997), pri drugih postajah pa na obdobje
1971–2000 (ARSO in DHMZ).
Figure 1: Sketch of annual precipitation distribution at some official meteorological stations in direction SW - NE over
the Dinaric mountains ridge. The data for station Platak (Bertović in sod. 1997) is related to the period of 1931-1960,
for other stations to the period of 1971 – 2000 (ARSO and DHMZ).
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Slika 2: Lega
Travljanske gore.
Podlaga:
www.geopedia.si
Figure 2:
Location of
Travljanska gora.
Basis map source:
www.geopedia.si

začela 2. decembra leta 2009. Merilne naprave so
nameščene 2 m in 10 m nad tlemi – po predpisih
Svetovne meteorološke organizacije (World Meteorological Organization – WMO) (slika 3 in 4). Vse
spremenljivke na meteorološki postaji beležimo s
frekvenco 1 Hz, v hranilnik podatkov pa se shranjujejo polurne vrednosti posameznih spremenljivk.
Povprečja iz sekundnih meritev se preračunavajo za
hitrost in smer vetra, Sončevo sevanje, temperaturo
in relativno vlažnost zraka.
Pri količini padavin se shranjuje polurna vsota, pri
najvišji hitrosti vetra pa najvišja vrednost v polurnem
časovnem intervalu. Vsi podatki se shranjujejo v
hranilnik podatkov Campbell Scientific CR200 in
jih po določenem časovnem obdobju (približno
dva meseca) s pomočjo uporabniškega vmesnika
LoggerNet prenesemo na prenosni računalnik.

2.2 Meteorološke postaje ARSO in
DHMZ
2.2 Meteorological station ARSO and
DHMZ

Na meteoroloških postajah, katerih podatke o
količini padavin smo primerjali, za meritve količin
padavin uporabljajo različne dežemere. Na klasičnih
GozdV 69 (2011) 5-6

meteoroloških postajah opazovalci ob 7. uri zjutraj
po zimskem času merijo dnevno višino padavin, ki
pade v Hellmannov dežemer (slika 5).
Uporabili smo podatke meteorološkega radarja
ARSO, ki je nameščen na vrhu Lisce nad Sevnico
(943 m). Radar ameriške izdelave tipa DSWR-88
ima naslednje značilnosti:
–– doseg 200 km
–– naklonski kot snemanja od 0,5 ° do 30 °
–– čas snemanja 5 minut
–– frekvenca snemanja 0,1 min-1
–– pulzna frekvenca 750 Hz

2.3 Meteorološki podatki in metoda
popravka
2.3 Meteorological data and the correction
method
Uporabili smo meteorološke podatke Gozdarskega
inštituta Slovenije, Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje in Državnega
hidrometeorološkega zavoda Republike Hrvaške. Uporabili smo zapise vremenskih pojavov v
mesečnih meteorološki dnevnikih padavinskih in
klimatoloških postaj ARSO Babno Polje, Hrib Loški Potok in Trava.
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Merilne naprave in drugi sestavni deli samodejne meteorološke postaje na Travljanski gori:

1 – merilnik hitrosti in smeri 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 – glavanaglavna baterija

Slika 3: Skica samodejne meteorološke postaje
Figure 3: Sketch of an automatic meteorological station

Slika 5: Klasičen
Hellmanov dežemer
za meritve dnevnih
količin padavin na
uradni meteorološki
postaji ARSO (Foto:
Iztok Sinjur)
Figure 5: Traditional
Hellman rain gauge
for daily precipitation sum at an official
ARSO meteorological
station (Photo: Iztok
Sinjur)
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Slika 4: Meteorološka postaja Travljanska gora.
Fotografirano 19. januarja 2011 proti severozahodu
(Foto: Iztok Sinjur)
Figure 4: Meteorological station Travljanska gora. Photo
taken in January 19, 2011 towards NW (Photo: Iztok
Sinjur)

Ker so radarske ocene o količini padavin na opazovanem območju zelo podcenjene, smo jih popravili
z metodo pluviometrskih popravkov. Metoda temelji
na tem, da za osem okoliških postaj (po dve najbližji
postaji iz vsakega kvadranta) primerjamo izmerjene
radarske padavine (rrradar) z izmerjenimi padavinami
na postajah (rropazovalec), in tako za vsako od osmih
postaj izračunamo korekcijski faktor (1):
(1)
Tako za vsako postajo izračunamo koeficient, ki
pove, za koliko radar količino padavin podcenjuje ali
GozdV 69 (2011) 5-6
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precenjuje. Vse koeficiente povprečimo in dobimo
oceno, koliko so meritve meteorološkega radarja na
nekem območju podcenjene ali precenjene (2):
(2)
Vrednost µ>1, pomeni, da so radarske meritve
podcenjene, če pa je µ<1, pa precenjene. Tako izračunani korekcijski faktor uporabimo, da na poljubni
točki v prostoru popravimo količine padavin, ki jih
zaznal meteorološki radar.
Pri izračunu pluviometrskega popravka smo uporabili podatke o količini padavin iz osmih najbližjih
uradnih meteoroloških postaj, ki so prikazani v
preglednici skupaj z radarsko oceno količine padavin
ter izračunanimi korekcijskimi faktorji.

3 	Orografsko proženje 8.
septembra 2010

3 	The orographic triggering on
September 8, 2010

3.1 Sinoptična situacija
3.1 Synoptic situation
7. septembra se je nad Skandinavijo in severovzhodno
Evropo raztezalo območje visokega zračnega tlaka.
Zahodno Evropo je doseglo ciklonsko območje, nad
osrednjo pa se je zadrževalo odcepljeno višinsko
jedro hladnega zraka.
Naslednji dan je Slovenija od zahoda prišla pod
vpliv doline in ciklonskega območja. Zmeren do

močan zahodni veter v višinah se je obrnil na jugozahodno smer; k nam je dotekal večinoma vlažen
in razmeroma topel zrak. 9. septembra je nastal
prizemni genovski ciklon, del doline se je odcepil
in potoval proti jugu. V spodnji plasti ozračja se je
veter obrnil na vzhodno in severovzhodno smer. Dan
pozneje se je z razširitvijo anticiklona vremensko
dogajanje umirilo.

3.2 	Razvoj vremena
3.2 Weather development
V jutranjih urah je občasno deževalo zlasti v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije. Dež
so spremljale tudi nevihte. Zgodaj dopoldne se je
vreme prehodno umirilo. Nevihtna aktivnost na
zahodu Slovenije in v italijanski Furlaniji-Julijski
krajini se je proti poldnevu okrepila, nevihtna linija
je najprej prešla zahodno Slovenijo, nato pa oslabljena potovala naprej proti vzhodu. Medtem se je
začela konvekcija na območju južne Slovenije, Istre
in Gorskega kotarja. Zlasti območje med Kočevjem
in Loškim Potokom so prešli številni nalivi, saj so
na hribovitih pregradah severno od Reke v nestabilnem ozračju z vlažnim jugozahodnim zračnim
tokom (slika 6) nastajale plohe in nevihte (slika
7). Nad omenjenim območjem je meteorološki
radar beležil najvišje odbojnosti v ožjem pasu, ki
je segal od jugozahoda proti severovzhodu (slika
8). Slednje potrjujejo zapisi meteoroloških opazovalcev na okoliških meteoroloških postajah, pri
čemer je treba upoštevati subjektivnost opažanja
in beleženja:

Preglednica 1: Pluviometrski popravki za primer, opisan v članku. Navedeni so podatki o postajah, količini padavin
in korekcijsko razmerje.
Table 1: Pluviometric corrections for the case described in the article. Station and precipitation data as well as correction
factors are given the table.
Meteorološka postaja
Meteorological station

GRČARICE
PRIGORICA
BABNO POLJE
HRIB - LOŠKI POTOK
PARG
TRAVA
ILIRSKA BISTRICA KOSEZE
ISKRBA
Povprečje / Average
GozdV 69 (2011) 5-6

Oddaljenost (km)
Air distance (km)

rr-opazovalec (mm)
rr-observer (mm)

rr-radar (mm)
(min-max)

Korek. Factor
Correction factor

9,6
12,4
7,5
9,4
3,0
3,6

60,9
80,8
78,3
46,6
114
94,3

13,0–16,3
25,0–29,5
14,5–14,5
10,0–11,3
23,3–34,7
26,7–26,7

3,7
2,7
5,4
4,1
3,3
3,5

32,3

51,8

12,6–14,7

3,5

18,6

14,9

2,9–3,1

4,4
3,8
305

Sinjur, I., Ferlan, M., Demšar, M., Vertačnik, G., Simončič, P.: Meritve padavin med orografskim proženjem na območju
Travljanske gore 8. septembra 2010

Preglednica 2: 24-urna količina padavin na nekaterih meteoroloških postajah, izmerjena 9. septembra 2010 ob 8.
uri po srednjeevropskem poletnem času (GIS – Gozdarski inštitut Slovenije, DHMZ – Državni hidrometeorološki
zavod Republike Hrvaške, ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje)
Table 2: Precipitation sum in 24 hours recorded at some meteorological stations in September 9, 2010 at 6 UTC (GIS
– Slovenian Forestry Institute, DHMZ –Meteorological and Hydrological Service of Croatia, ARSO – Environmental
Agency of the Republic of Slovenia)
Meteorološka postaja in nadmorska višina /
Meteorological station with
elevation in m a.s.l.

24-urna količina padavin
(mm) /
Precipitation sum in 24 h
(mm)

Zračna razdalja in smer od
postaje GIS /
Air distance and direction from
the GIS station

Viri podatkov /
Data source

Travljanska gora (876 m)

153,0

Parg - Čabar (800 m)

114,2

3 km JZ /SW

DHMZ

Trava (774 m)

94,3

4 km JV /SE

ARSO

Babno Polje (756 m)

78,3

8 km Z / W

ARSO

Hrib - Loški Potok (825 m)

46,6

9 km S / S

ARSO

Šmarata (580 m)

40,2

15 km SZ / NW

ARSO

Babno Polje: Nevihte z dežjem od dopoldneva
do popoldneva. Dež se je pojavljal še zvečer.
Hrib - Loški Potok: Rahel dež v zgodnjem jutru
in med 8.30 in 10.10. Ob 13.08 je začelo deževati, ob
13.15 pa je sledila nevihta. Nevihte so se pojavljale vse
do 17. ure. Med 14.23 in 15.10 je opazovalec beležil
močan dež. Deževje se je nadaljevalo do večera.
Trava: Deževje od noči do večera.
Samodejna meteorološka postaja GIS je v času
od 13. do 16. ure zabeležila 109,8 mm padavin, do

GIS

9. septembra ob 7. uri ( to je v 24 urah) pa 153 mm
(preglednica 2).
Zvečer je deževalo v večjem delu Slovenije, proti
polnoči pa se je tudi na severu Slovenije nehalo
deževati.
Velika količina meteorne vode je poleg zemlje
in peska z gozdnih vlak na gozdno cesto nanašala
opad in veje. Nekateri prepusti za odvodnjavanje so
se zamašili, obcestni kanali so bili marsikje zasuti.
Z zgornjega ustroja gozdne ceste je voda odnašala

Slika 6: Vetrna roža za obdobje od
6. do 8. septembra 2010 na podlagi
meritev samodejne meteorološke
postaje GIS na Travljanski gori na
876 m nadmorske višine.
Figure 6: Wind rose for the period
from September 6 to 8, 2010, based
on the automatic weather station
measurements on Travljanska gora
(876 m a.s.l.)
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Slika 7: Slika največje radarske odbojnosti padavin nad Slovenijo in okolico 8. septembra 2010 ob 15. uri po
srednjeevropskem poletnem času. Intenzivnost padavin se veča od zeleno do vijolično obarvanih območij (vir:
ARSO).
Figure 7: The maximum radar reflectivity over Slovenia and surroundings on September 8, 2010, at 2 pm CET.
Precipitation intensity rises from green to violet (source: ARSO).

pesek in erodirala odkopne ter nasipne brežine. Ob
regionalni cesti med vasjo Lazec in Podpreska je
meteorna voda v peščen nasipni material izoblikovala
tudi več 10 cm globoke kanale in pesek odložila na
nekaterih odsekih asfaltiranega vozišča.

4 Rezultati in razprava

4 Results and discussion

Kakovost zabeleženih meteoroloških podatkov je pri
samodejnih meteoroloških postajah zelo odvisna
od vrste in delovanja merilnih naprav. Bistvena
prednost samodejnih meteoroloških postaj so
meritve ob katerem koli času s poljubnim časovnim
razmikom, v zadnjem času tudi hiter prenos podatkov iz še tako oddaljenih in težko dostopnih krajev.
Ostaja negotovost glede nemotenega delovanja
GozdV 69 (2011) 5-6

elektronskih sestavnih delov, pa tudi sposobnost
zaznavanja dejanskih vremenskih dogotkov (zlasti v
času trajanja izrednih vremenskih razmer). Znano
je, da so pri različnih intenzivnostih padavin pri
različnih vrstah dežemerov podatki obremenjeni z
različno napako merilnega inštrumenta (Sandsborg,
1972, in Lanza in sod., 2010).
Pri zaznavanju prostorske in časovne razporeditve padavinskih procesov nad večjim območjem so
nam v veliko pomoč meteorološki radarji. Pri nas
meteorološki radar na Lisci nad Sevnico vsakih 10
minut zabeleži prisotnost in intenzivnost padavin
nad Slovenijo in bližnjo okolico. Tako sledimo padavinskim procesom v prostorski ločljivosti 1 km × 1
km. Radarske meritve so v primerjavi z meritvami
meteoroloških postaj pri tleh po navadi obremenjene
z napako (lahko so podcenjene ali precenjene). Težave
lahko nastanejo že zaradi primerjave dveh različnih
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tipov meritev, saj radar meri ploskovno povprečje
padavin v ozračju na vsakih 10 minut, medtem ko
se na postajah opravljajo točkovne meritve in beleži
dejansko povečanje padavin brez vmesnih prekinitev.
Med preostalimi znanimi in predvidljivimi viri napak
omenimo še vpliv »senčenja« gora (Picciotti in sod.,
2008 in Divjak, 1996), vpliv Zemljine ukrivljenosti
(Collier, 1989), naklon radarske antene (Germann,
2006) in pomen oslabitve radarskih žarkov zaradi
sipanja in absorpcije v atmosferskih plinih in padavinskih delcih – pri slednjih oslabitev lahko dosega
tudi 0,5 dB/km (Collier, 1989).
Iz primerjave med količinami padavin, ugotovljenimi s klasičnimi meritvami na meteoroloških
postajah in radarskimi meritvami, je razvidno, da
je nad širšo okolico Travljanske gore radarska ocena
količine padavin zelo podcenjena (slika 10). Poleg
tega radar na območjih, kjer podcenjuje količine
padavin, zaznava tudi manj padavinskih dni. Zlasti
izrazita je ta napaka daleč od radarja, še posebno v
hladnejši polovici leta ob plitvih oziroma stratiformnih padavinah (Demšar, 2005).
Gorske pregrade ob toku vlažnega zraka so lahko
še pred vremenskimi frontami območja z velikim
padavinskim gradientom. Vrhovec in sodelavci
(2004) za območje jugovzhodnih Alp navajajo

gradient tudi 150 mm/dan na 25 km razdalje v
smeri sever–jug.
Izračunali smo, da se letna količina padavin v
smeri od vasi Hrib - Loški Potok proti vasi Trava
(ob jugovzhodnem vznožju Travljanske gore) opazno
poveča. Čeprav je med obema vasema približno 12,5
km zračne razdalje, je bilo v letih od 1981 do 2010
na meteorološki postaji Hrib - Loški Potok na leto
1429,7 mm padavin, na meteorološki postaji v Travi
pa 1795,6 mm (ARSO). Glede na letno akumulacijo
padavin precej velik gradient, ki je opazno višji v
obdobju pogostejše sredozemske ciklogeneze (npr.
Baša, 2007), se za ožje območje Travljanske gore
lahko nakazujejo pogostejše orografsko izdatnejše
padavine (slika 8).
Za primerjavo smo za leta 2008, 2009 in 2010
za uradni meteorološki postaji Hrib - Loški Potok
in Trava preverili zaznavanje padavin z meteorološkim radarjem. Izkazalo se je, da je na območju
meterološke postaje Trava radar v primerjalnem
obdobju na leto zaznal le nekaj več kot tretjino
dejansko izmerjenih padavin na postaji, na območju Hriba - Loškega Potoka pa približno polovico
(preglednica 3).
Pri analizi padavinskega dogodka smo si pomagali z radarskimi posnetki meteorološkega radarja

Slike 8: Indeks povprečnih mesečnih višin padavin v obdobju 1981–2010 na meteorološki postaji Trava glede na
meteorološko postajo Hrib - Loški Potok
Figure 8: Mean monthly precipitation ration between the meteorological stations of Trava and Hrib-Loški Potok in
the period 1981-2010
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Preglednica 3: Letna količina padavin, kot jih je izmeril opazovalec, delež radarsko izmerjenih padavin glede na meritve
opazovalca in količina padavin, ugotovljena s popravkom radarskih meritev za meteorološko postajo Trava.
Table 3: Yearly precipitation amount geathered by the weather observer, meteorological radar and after the correction
of adjusted radar measurements at meteorological stations Trava and Hrib –Loški Potok.
Trava

Hrib - Loški Potok

Opazovalec
(mm)
Weather observer (mm)

Radar
(%)
Radar
(%)

Radar + popravek (%)
Radar + correction (%)

Opazovalec
(mm)
Weather observer (mm)

Radar
(%)
Radar
(%)

Radar +
popravek (%)
Radar +
correction (%)

Leto/year 2010

1982,1

36,8

78,0

1742,9

64,8

118,8

Leto/year 2009

1623,2

38,4

78,8

1272,4

52,8

96,5

Leto/year 2008

1864,2

37,4

80,5

1559,8

43,7

87,3

Slika 9: Količina padavin na meteorološki postaji GIS Travljanska gora (876 m) med 8. in 9. septembrom 2010
(srednjeevropski čas, UTC+1). Modri stolpci prikazujejo polurno količino padavin, krivulje pa kumulativo.
Figure 9: Precipitation sum at meterological station GIS Travljanska gora (876 m a.s.l.) during September 8 and 9,
2010 (Central European Time, UTC+1). Blue bars denote half-hour sum and curves denote accumulation.

na Lisci. Glede na prej navedene ugotovitve se je
potrdilo značilno razhajanje med količinami padavin, zaznanimi z radarjem, in dejansko izmerjenimi
količinami na meteoroloških postajah. Na sliki 9
sta poleg izmerkov meteorološke postaje Travljanska gora prikazani tudi originalna in popravljena
radarska meritev.
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5

Zaključek

5

Conclusion

Količina padavin in temperatura zraka sodita med
glavne vhodne podatke za zagon različnih računskih
modelov. V orografsko razgibanih območjih se količina padavin lahko krajevno precej razlikuje. Po nekaj
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Slika 10: 24-urna količina padavin (v mm) 9. septembra 2010 ob 8. uri po srednjeevropskem poletnem času na
meteoroloških postajah, katerih podatki so bili uporabljeni za izračun pluviometrskega popravka in na meteorološki
postaji Travljanska gora ter količina padavin, izmerjena s pomočjo radarskih meritev (barvni sloj).
Figure 10: Precipitation sum (in mm) in 24 hours recorded at some meteorological stations on September 9, 2010 at
6 UTC (GIS – Slovenian Forestry Institute, DHMZ –Meteorological and Hydrological Service of Croatia, ARSO –
Environmental Agency of the Republic of Slovenia)

več kot enem letu delovanja samodejne meteorološke
postaje Gozdarskega inštituta Slovenije na Travljanski
gori smo podrobno proučili padavinski dogodek z
omejenostjo na manjše hribovito območje. Izkazalo se je, da so 8. septembra 2010 v popoldanskih
urah na območju Travljanske gore nastale lokalno
zelo izdatne padavine, kar je povzročilo povečano
erozijsko dejavnost. To so zjutraj 9. septembra 2010
potrjevale tudi dobro vidne posledice na gozdnih
prometnicah in regionalni cesti med vasema Lazec
in Podpreska. Da so izrazito lokalno močne padavine nastale ravno na območju Travljanske gore,
potrjujejo neposredne meritve padavin GIS, podatki
Urada za meteorologijo ARSO in podatki hrvaške
državne meteorološke službe DHMZ . Čeprav
je najbližja uradna meteorološka postaja (Parg Čabar, Hrvaška) od meteorološke postaje GIS na
Travljanski gori oddaljena le 3 km jugozahodno so
bile tam zabeležene le tri četrtine količine padavin
na Travljanski gori. Še manj so beležile okoliške
uradne meteorološke postaje ARSO.
Na podlagi omenjenih meritev sklepamo, da je
nad pobočjem Travljanske gore ob prevladujočem
310

vlažnem jugozahodnem zračnem toku zaradi prisilnega dviga zračne mase nastalo izdatno orografsko
proženje. Domnevo so potrdili tudi radarski posnetki
meteorološkega radarja ARSO, na podlagi katerih
smo skušali še prostorsko rekonstruirati padavinsko
dogajanje tistega dne. Nad omenjenim območjem se
je radarsko zaznavanje padavin sicer izkazalo za koristno, a zaradi številnih negativnih vplivov količinsko
zelo podcenjeno. Izračunali smo, da je nad lokacijo
meteorološke postaje Travljanska gora radar zaznal le
22 % (34 mm) dejansko izmerjene količine padavin.
Z uporabo pluviometrskega popravka temeljnih
radarskih meritev smo izboljšali rezultate. Popravek
je radarsko zaznane količine padavin povečal do
84 % (129 mm) dejansko izmerjenih padavin.
V hribovitih območjih so zaradi pogosto lokalno
izdatnejših in intenzivnejših padavin, ki nastajajo
zaradi prisilnega dviga, nujno potrebne meritve
na kraju samem. Čeprav je tam po navadi gostota
poselitve manjša, so izjemni, pogosto stacionarni
padavinski dogodki potencialna nevarnost tudi
za druga območja (npr. katastrofalne poplave v
Železnikih 18. septembra 2007). Stacionarno oroGozdV 69 (2011) 5-6
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grafsko proženje ostaja težje napovedljiv dogodek,
ob tem pa škodne posledice lahko nastanejo že v
nekaj ur trajajočem dogodku. Zaradi omenjenih
značilnosti tovrstnih vremenskih razmer in omejitev pri radarskih meritvah je za pojasnitev, še bolj
pa za opozarjanje nujno potrebna ustrezna gostota
meteoroloških postaj.
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Analiza stanja lišajev v popisu stanja gozdov v letu 2007

Analysis of Epiphytic Lichen Vegetation in Forest Inventory Carried out in 2007
Franc BATIČ1, Damijana KASTELEC2, Mitja SKUDNIK3, Marko KOVAČ4
Izvleček:
Batič, F., Kastelec, D.,Skudnik, M., Kovač, M.: Analiza stanja lišajev v popisu stanja gozdov v letu 2007. Gozdarski
vestnik, 69/2011, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit 35. Lektoriranje angleškega besedila Breda
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Obrast epifitskih skorjastih, listastih in grmičastih lišajev je bila popisana v okviru standardizirane mreže na izbranem
številu primerljivih drevesnih vrst na ploskvah popisa stanja gozdov leta 2007. Prikazana je pokrovnost skorjastih,
listastih in grmičastih lišajev kot mediana pokrovnosti za vse skupine drevesnih vrst in pokrovnost skorjastih
lišajev za bukev in listastih za smreko po razredih pokrovnosti. Na splošno je obrast slaba; največja je pri skorjastih
lišajih in najslabša pri grmičastih. Ploskve z večjo lišajsko obrastjo so predvsem na območjih, oddaljenih od virov
onesnaženja zraka. Ploskve s slabo obrastjo so na območjih, kjer je večji vpliv lokalnega onesnaženja ali daljinskega
vnosa zračnih onesnažil. Lišajska obrast vseh treh rastnih tipov se veča s starostjo sestoja, preostali sestojni parametri
pa tudi rastiščni značilno ne vplivajo na obrast. Dokaj slaba obrast gozdnega drevja z epifitskimi lišaji je še vedno
posledica zračnega onesnaženja, kljub sanaciji večjih emitentov žveplovih spojin. Vzrok je verjetno še vedno veliko
onesnaženje z dušikovimi spojinami iz prometa, termoenergetskih in industrijskih virov, kmetijstva in drugih virov.
V določenem obsegu je slabše stanje epifitske lišajske obrasti tudi posledica uporabljene metode, v kateri je popis
lišajev narejen le na spodnjem delu debla dreves, kjersvetlobne razmere pogosto niso ugodne za rast lišajev.
Ključne besede: popis stanja gozdov, epifitski lišaji, bioindikatorji, onesnaževanje zraka, Slovenija
Abstract:
Batič, F., Kastelec, D., Skudnik, M., Kovač, M.: Analysis of Epiphytic Lichen Vegetation in Forest Inventory Carried
out in 2007. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 5-6.In Slovenian, abstract in English,
lit. quot. 35. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Epiphytic lichen cover of crustose, foliose and fructicose lichens has been assessed within the standardized grid laid
on trunks of the chosen, comparable tree species on the plots of forest inventory in 2007. Median cover of crustose,
foliose and fructicose epiphytic lichens are presented in grouped analyses for all trees. The cover of crustose lichens
is presented additionally for common beech and the cover of foliose lichens for Norway spruce. Generally, the
epiphytic lichen cover is poor, the richest is the cover of crustose and the poorest is the cover offructicose lichens.
Plots with major lichen cover are situated in remote areas with cleaner air while plots with minor epiphytic lichen
cover are situated in areas affected by local sources of air pollution, some also in areas where transboundary input
of air pollutants takes place. Epiphytic lichen cover increases slightly with the age of the forests stands, other stand
and site parameters have no major influence. In spite of the reduction of air pollution by sulphur compounds in
the last two decades in Slovenia the epiphytic lichens cover in forests remains poor. The most probable reason is
the persisting air pollution by nitrogen compounds from traffic, thermal power plants, industry, agriculture and
other sources. The worsened state of the epiphytic lichen cover is, to a certain extent, also the consequence of
themonitoring method in which the epiphytic lichens are assessed only in the lower part of tree trunks where light
conditions are not always suitablefor their growth.
Key words: forest inventories, epiphytic lichens, bioindicators, air pollution, Slovenia

1

UVOD

1	INTRODUCTION

1.1 Epifitski lišaji kot bioindikatorji
stanja okolja
1.1 Epiphytic lichens as environmental
indicators
Bioindikatorji so organizmi, ki s svojo zgradbo,
delovanjem in razširjenostjo odražajo stanje okolja
(Arndt in sod., 1987).V tem pomenu epifitski lišaji
kot bioindikatorji odražajo onesnaženje zraka, spre312
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membe podnebja, spremembe v rabi tal, premene vrst
v zgradbi gozdov ali načina gospodarjenja z gozdovi,
vplive prometa na drevesih v parkih in drugih javnih
površinah in uporabo zaščitnih sredstev za varstvo
rastlin v visokodebelnih sadovnjakih. Pri tem so
lišaji lahko akumulacijski in odzivni indikatorji,
bioindikacija stanja okolja z njimi je lahko pasivna
ali aktivna (Arndt in sod., 1987).
Odzivni bioindikatorji (kazalniki) se odzivajo na
delovanje onesnažil v okolju, kar se odraža v njihovi
zgradbi, delovanju in razširjenosti. Večina vrst v zelo
onesnaženem zraku propade, ob manjšem vnosu
onesnažil se spremeni vrstna sestava, na steljkah se
pojavljajo značilne poškodbe, zmanjšana sta rast in
razmnoževanje (Ferry in sod., 1973; Hawksworth in
Rose, 1976; Nimis in sod., 2002). Vzroki za veliko
občutljivost epifitskih lišajev za zračna onesnažila
in s tem za uporabo pri bioindikaciji so predvsem
v njihovi biologiji. Lišaji so avtotrofne steljčnice
brez uravnavanja izmenjave plinov in s tem tudi
privzema onesnažil iz zraka. Kot celoto jih lahko
prištevamo k rastlinam, čeprav niso enotni organizmi, ampak sestavljeni izgliv (mikobiont) in alg
oz. cianobakterij (fotobiont), kjer v steljki lišaja
heterotrofna gliva tvori večji del biomase in zaradi
večje občutljivosti gliv za onesnažila se v stresnih
razmerah onesnaženja poruši občutljiva simbioza.
Lišaji so dolgožive trajnice, ki rastejo zelo počasi,
kar omogoča akumulacijo vpliva zračnih onesnažil.
Kisla narava številnih zračnih onesnažil (žveplov
dioksid, dušikovi oksidi, fluoridi itn.) je odločilna
za povzročanje motenj v presnovi, privzemu snovi in
vzdrževanju zgradbe. SO2, sulfit in sulfat so največkrat
dokazana škodljiva onesnažila (Hawksworth in Rose,
1976; Nash, 1996 itn.). Škodljivi učinki onesnažil so
povezani z generacijo protonov (zakisovanje), delno
tudi z oksidacijo disulfida in sulfita v sulfat in s tem
povezano tvorbo prostih radikalov. V lišajski simbiozi
sta s tem prizadeta oba partnerja, alga večkrat še
bolj. Škodljivi učinek onesnažil je večji v vlažnem
stanju steljke – večja izpostavljenost v zimski polovici
leta, ko je tudi onesnaženje zraka večje, predvsem v
zmerno toplem in polarnem delu obeh polobel. V
neprevetrenih kotlinah sta pozimi transport zraka
in razredčenje onesnažil zaradi vremenskih pojavov
manjša (temperaturna inverzija), kar povzroča večje
onesnaženje. Po drugi strani pa so dotoku onesnaženega zraka izpostavljena višje ležeča privetrna
pobočja. Kljub občutnemu zmanjšanju emisij žveplovih spojin in klasičnih onesnažil v bolj razvitem
svetu ostajajo le-te še vedno problem revnih dežel,
torej lišaji še naprej ostajajo dobri indikatorji tudi za
GozdV 69 (2011) 5-6

nove vrste onesnažil (depozicija kovin, onesnaženje
z dušikovimi spojinami, organskimi onesnažili zraka
(hlapni ogljikovodiki, obstojna organska onesnažila
zraka itn.) (Ferry in sod., 1973; Jeran in sod., 2002;
Nimis in sod., 2002; Poličnik in sod., 2004; Jeran in
sod., 2007; Mrak in sod., 2010).
Pomen bioindikacije pri spremljanju stanja okolja
je v tem, da dopolnjuje meritve fizikalnih in kemičnih
dejavnikov, ki so pomembni za življenje ter njihov
medsebojni vpliv. Uporaba bioindikatorjev, rastlin,
živali, gliv, lišajev v realnih pedoklimatskih razmerah
omogoča ugotavljanje kritičnih vsebnosti onesnažil v
okolju, obremenitev posameznih segmentov okolja,
preseganje zakonsko dopustnih koncentracij onesnažil in geografski obseg onesnaženja (Arndt in sod.,
1987; Markert in sod., 2003). Uporaba rastlin kot
bioindikatorjev stanja okolja je bila najprej v največji
meri upoštevana v fitocenologiji(Ellenberg in sod.,
1991), kjer so uporabili rastlinske vrste in njihove
združbe kotkazalnike rastiščnih razmer. Za sledenje
vplivov onesnaževanja okolja so bioindikatorje najprej uporabili pri spremljanju stanja voda, kmalu za
tem tudi za spremljanje onesnaženja zraka. Prednosti
metod sledenja stanja okolja z bioindikatorji so še
relativno nizka cena, možnost vzorčenja v gostih
mrežah, česar si z merilnimi napravami ne moremo
privoščiti. Kot je bilo že omenjeno, z uporabo bioindikatorjev zajamemo vse okoljske in polucijske
danosti hkrati, kar je nemogoče z večino merilnih
naprav. V odročnih območjih je to pogosto zaradi
manjkajoče infrastrukture edina izvedljiva tehnika
spremljanja stanja okolja.Pri tem se moramo zavedati,
da različna opazovanja in meritve stanja okolja glede
na odziv bioindikatorjev zelo dobro dopolnjujejo
opis stanja okolja in s tem ogroženosti organizmov,
vključno s človekom, ki ga dajejo fizikalno-kemijske
meritve onesnažil.

1.2 Spremljanje stanja okolja z
epifitskimi lišaji v Sloveniji

1.2 Environmental monitoring of epiphytic
lichens in Slovenia
V Sloveniji so bili lišaji najprej uporabljeni kot
indikatorji stanja zraka v okviru obsežne raziskovalne dejavnosti, ki jo je za okoljsko in ekološko
ozaveščanje mladine organiziralo Prirodoslovno
društvo Slovenije v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja (Bračko, 1978; Skoberne, 1978; Batič, 1984;
Gosar, 1984). Sodelovalo je veliko šol (osnovnih in
srednjih), rezultat omenjene zelo uspele akcije je bila
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prva lišajska karta Slovenije (Batič, 1984). V tej akciji
je bila uporabljena ena izmed najpreprostejših metod
spremljanja stanja okolja z lišaji kot bioindikatorji,
ki temelji na popisovanju prisotnosti/odsotnosti
treh temeljnih rastnih tipov steljk lišajev (skorjastih,
listastih in grmičastih) (Bračko, 1978; Batič, 1984). To
je bilo potrebno zaradi enostavnosti prepoznavanja
teh rastnih tipov in težav pri prepoznavanju posameznih lišajskih vrst. Za natančnejše raziskave, pa tudi
za tiste, ki so se bili pripravljeni naučiti spoznavati
najpogostejše vrste listastih in grmičastih lišajev, je
bil v publikaciji, v kateri so bili predstavljeni rezultati akcije, dodan preprost ključ za prepoznavanje
rastnih tipov lišajev in nekaterih pogostejših listastih
in grmičastih vrst (Batič, 1984).
Metoda spremljanja stanja okolja in posredno
kakovosti zraka z rastnimi tipi steljk epifitskih lišajev
(skorjastimi, listastimi in grmičastimi) temelji na
splošnem spoznanju lišajeslovcev, da so grmičasti
lišaji bolj izpostavljeni zraku, listasti manj in skorjasti
najmanj in s tem tudi onesnažilom in v onesnaženem
zraku propadajo v omenjenem vrstnem redu (Ferry
in sod., 1973; Hawksworth in Rose, 1976; Bračko,
1978; Batič, 1984; Batič, 2002). Pozneje je bila metoda
uporabljena in izpopolnjena pri popisih stanja gozdov
in je v spremenjeni obliki v rabi še dandanes (Batič
in Kralj, 1989; Batič, 1991; Batič in Kralj, 1995; Batič
in Mayrhofer, 1996). Pri spremljanju stanja gozdov v
Sloveniji (v začetku pri popisih propadanja gozdov)
je bil prvotni namen uporabiti lišajsko obrast kot
diferencialno diagnostično sredstvo za ugotavljanje onesnaženosti zraka v gozdovih, ker kemijske
meritve onesnažil v gozdovih potekajo le na redkih,
izbranih mestih (okolice termoelektrarn, sodobnejše
ekosistemsko zasnovane raziskave gozdnih ekosistemov, predvsem na ploskvah programa ICP-Forest,
na katerih poteka intenzivno spremljanje gozdnih
ekosistemov). V letih 1987, 1991, 1995 in 2000 je
bila v Sloveniji uporabljena najpreprostejša metoda
popisa epifitskih lišajev, to je popis številčnosti in
pokrovnosti rastnih tipov steljke lišajev (Batič in
Kralj, 1989; Batič, 1991). Na mestih popisa stanja
gozdov je bila po posebni metodi popisana obrast
debel s skorjastimi, listastimi in grmičastimi lišaji,
katerih pokrovnost in številčnost sta bili ocenjeni
na treh višinskih stratumih dreves (0–0,5 m, 0,5–2,5
m, nad 2,5 m v krošnjo) po enostavnih skalah:
pokrovnost: 1–1 do 10 %, 2–11 do 50 %, 3–51 do
100 %; frekvenca steljk: do 5 steljk, 5 do 10 steljk, več
kot 10 steljk). Popis je bil narejen na isti ploskvi kot
popis stanja gozdov,in sicer na tisti skupini 6 dreves
od 24, ki so najbolj izpolnjevale zahteve za popis
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lišajev, in sicer: naravno prisotne klimato-zonalne
drevesne vrste; dovolj stara drevesa v primerni legi
(pokončna, nepoškodovana, neobrasla z grmovjem).
Namen popisa je bil okvirno, velikopovršinsko
spremljanje stanja okolja/kakovosti zraka glede na
bujnost lišajske obrasti. Iz podatkov popisa je bil
izračunan tako imenovani »indeks zračne čistoče«,
ki je dokaj dobro odražal stanje kakovosti zraka na
opazovanih območjih. Pozneje je bil popis v izbranih
gozdnih ekosistemih dopolnjen s kartiranji lišajskih
vrst (Pohorje, Julijske Alpe, Snežnik, Zasavje) (Grube
in sod., 1995; Grube in sod., 1998; Prügger in sod.,
2000; Vidergar-Gorjup in sod., 2002; Batič in sod.,
2003; Mrak in sod., 2004; Prügger, 2005).
Glede na analize omenjenih popisov je bilo
ugotovljeno naslednje:
–– popis v tretjem višinskem stratumu (višina debla
več kot 2,5 m) je bilo težko korektno izvesti;
–– ocena pokrovnosti in frekvence steljk je bila
narejena na različno velikih površinah debel,
zaradi česar so podatki neprimerljivi;
–– izbor opazovanih primerljivih dreves na ploskvi
je bil omejen in pogosto ni ustrezal zahtevam za
kartiranje lišajev;
–– izračun indeksa atmosferske čistoče posledično
ni bil primerno narejen.
V nadaljevanju predstavljamo dopolnjeno metodo
popisa epifitskih lišajev v popisu stanja gozdov leta
2007, v kateri smo uporabili velikost popisne mreže
in njeno namestitev po VDI-metodi (VDI, 1995).

2
2

METODE DELA
METHODS

2.1	Vzorčni poskus
2.1 Sampling frame
Ker so znaki, zabeleženi v popisu lišajev, del znakov
Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE)
(Kovač, 2011), je njihovo popisovanje potekalo v
okviru vzorčnih mrež 4 x 4 km oziroma 16 x 16 km.
Izbiro, katero vzorčno ploskev je treba vključiti v
vzorec ali ne, določa predpis, da mora biti v vzorec
vključena vsaka stalna vzorčna ploskev, ki leži na
presečišču koordinat mreže in ustreza definiciji
gozda. Sam popis opravljajo ustrezno izobraženi
popisovalci-gozdarji Zavoda za gozdove Republike
Slovenije in sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije,
ki popis koordinirajo in skrbijo za metodološko
neoporečnost. Na vsaki ploskvi popišejo lišaje na
šestih izbranih drevesih (izbor dreves glej spodaj),
ki najbolj ustrezajo za opazovanje lišajev.
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2.2	Izbor dreves na popisni ploskvi

2.2 Selection of trees pecies on the inventory
plot
pri popisu stanja gozdov so za popis lišajev na ploskvi
MGGE izbrali šest primernih dreves iz iste skupine
dreves, ki so ustrezala naslednjim merilom: naravno
prisotne klimato-zonalne, sestojetvorne drevesne
vrste; dovolj stara drevesa v primerni legi, neobrasla
z grmovjem, ki so bila ravna in z nepoškodovano
skorjo, poraslost debla z mahovi, kjer so namestili
popisno mrežo,je morala biti manjša od 20 %. Če na
opazovalni ploskvi ni bilo šest dreves iste drevesne
vrste, so drevesne vrste združili v skupine drevesnih
vrst glede na njihov vpliv na uspevanje lišajev (gradbene, fizikalno-kemijske lastnosti skorje, tip krošnje
in olistanje). Pri izbiri skupine vrst (Preglednica 1)
so prednost namenili sestojetvornim vrstam realne
vegetacije.
Če je bil sestoj sestavljen iz več skupin drevesnih
vrst, je opazovanje potekalo na šestih drevesih, in
sicer na po treh drevesih obeh prevladujočih drevesnih vrst. Merila za izbor dreves so bila enaka, kot
je bilo opisano prej. Takšen pristop je bil uporabljen
v primeru, da je popis lišajev potekal na ploskvah
v bukovo-jelovih gozdovih, kjer so izbrali po tri
bukve in tri jelke; v smrekovo-bukovih gozdovih,
kjer so izbrali po tri smreke in tri bukve in v hrastovo-gabrovih oz. bukovo-gabrovih sestojih, kjer so
izbrali prav tako po tri drevesa obeh prevladujočih
sestojetvornih vrst. V mešanih gozdovih listavcev
in črnega ali rdečega bora so dali prednost izboru
listavcev, v varovalnih, termofilnih gozdovih, kjer
prevladujeta mali jesen in črni gaber, pa prednost
popisu na črnem gabru. Za popis lišajev so morala biti
na ploskvi vsaj tri ustrezna drevesa ob upoštevanju
vseh navedenih pogojev, sicer je lokacija dobila status
neustreznih razmer za opazovanje lišajev.

2.3 Metoda popisa lišajske obrasti
2.3 Method of assessment of epiphytic
lichens cover
Leta 2007 je popis lišajev potekal na višini 1 m od tal v
okviru standardizirane površine, določene s popisno
mrežo (1000 cm2, 20 x 50 cm) (Slika 1). Le-ta je bila
s spodnjim robom poravnana na deblo na višino 1
m od talna stran debla, ki je bila najbolj porasla z
lišaji (S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. Če je bil obseg debla
manjši, so izbirali samo med štirimi glavnimi stranmi
neba S, J, V, Z). Kadar je bilo drevo enako obraslo
z vseh strani, so izbrali smer jugozahod (JZ). Pri
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Preglednica 1: Skupine drevesnih vrst za obdelavo
lišajskih podatkov z navedbo vrst in njihovih šifer v
popisu stanja gozdov leta 2007
Table 1: Groups of tree species for further analysis of lichen
data in forest inventory 2007.

Skupina

Ime drevesne skupine in vključene
drevesne vrste

I

Bukev (navadna bukev, navadni beli
gaber)

II

Smreka (navadna smreka, navadni macesen in drugi macesni, duglazija)

III

Jelka (bela jelka)

IV

Hrasti (dob, graden, cer, puhasti hrast,
pravi kostanj, črni gaber, rdeči hrast,
drugi hrasti

V

Javorji, lipe, jeseni (gorski, ostrolistni,
poljski in topokrpi javor, lipa, lipovec,
širokolistna lipa, mali in veliki jesen)

VI

Vrbe in topoli (trepetlika, topol, vrba, črni
topol, topol klon, bela vrba), oreh

VII

Bor (rdeči bor, črni bor, zeleni bor,
drugi bori)

VIII

Robinja in bresti

IX

Češnja, brek, mokovec, jerebika, negnoj,
jablana, hruška in sliva

X

Črna jelša, siva jelša, navadna breza,
druge breze

drevesih, obraslimi z mahovi,je bila popisna mreža
nameščena tako, da je bila poraslost z mahovi čim
manjša. V vsakem primeru je morala biti poraslost
z mahovi manjša od 20 %.
Ocenjevali smopokrovnost treh glavnih rastnih
tipov lišajev– skorjaste, listaste in grmičaste (Slika
2). Pri oceni skorjastih lišajev smo izločili epifitske alge (živozelene prevleke) in skorjasto vrsto
lišaja Scoliciosporum chlorococcum, ki v okoljih z
onesnaženim zrakom preraščajo debla dreves kot
zelenkasto-sivkasta prevleka in jo poznavalci lišajev
zelo težko ločijo.
Na isti površini debla, kjer smo ocenjevali pokrovnost lišajev, je bila ocenjena tudi obraslost z mahovi
po skali: 1 – < 1%, 2 – 1-10 %; 3 – 10–20 %.

2.4	Analiza pokrovnosti lišajev
2.4 Analysis of lichen cover
Pokrovnost z lišaji na posameznem opazovanem
drevesu predstavlja odstotek površine popisne mreže
(1000 cm2), ki je prekrita z lišaji. Pokrovnost je bila
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Slika 1: Postavitev popisne mreže za ocenjevanje pokrovnosti lišajev po novi metodi (Vir: Batič in Kastelec,
2007).
Fig. 1: Placement of the lichen cover assessment grid (Source: Batič and Kastelec, 2007).

Slika 2: Trije glavni rastni tipi steljk lišajev: skorjasti, listasti in grmičasti (Vir: Ahmadjian in Paracer, 1986).
Fig. 2: Three main growth forms of lichens: crustose, foliose and fruticose (Source: Ahmadjian and Paracer, 1986).
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ocenjena za vsakega od treh tipov lišajev posebej.
Ob hkratni prisotnosti skorjastih in listastih lišajev
smo pokrovnost ocenili tako, da je bil seštevek lahko
največ 100 %, medtem ko skupna pokrovnost skorjastih in grmičastih oziroma listastih in grmičastih
lahko znaša več kot 100 % zaradi plastovitosti.
Kot reprezentativno vrednost za celotno ploskev
smo izračunali mediano vrednosti, izmerjenih
na drevesih iste drevesne skupine na ploskvi. Za
mediano smo se odločili, ker je v primeru, ko so
na ploskvah posamezna izstopajoča drevesa, glede
pokrovnosti z lišaji primernejša mera sredine kot
povprečje. Na posamezni ploskvi je bila pokrovnost
z lišaji ocenjena na najmanj treh in največ šestih
drevesih z iste drevesne skupine, kar pomeni, da
smo za nekatere opazovalne ploskve izračunali dve
mediani: vsako na podlagi treh dreves iz iste drevesne
skupine. Kot oceno variabilnosti podatkov za posamezno drevesno skupino na opazovalni ploskvi smo
izbrali variacijski razmik: (maksimum – minimum)
pokrovnosti z lišaji.
V okviru prostorske analize mediane pokrovnosti
posameznih tipov lišajev po drevesnih skupinah smo
uporabili točkovni grafični prikaz georeferenciranih
podatkov.

3	REZULTATI
3	RESULTS

V prispevku so prikazani rezultati analize podatkov popisa lišajev v letu 2007 po lišajskih tipih ter
pokrovnost skorjastih lišajev za bukev in listastih
za smreko vpo razredih pokrovnosti. Pri analizi
podatkov se je pokazalo, da na nekaterih opazovalnih
ploskvah iz popisa stanja gozdov leta 2007struktura
gozda ne izpolnjuje pogojev za popis lišajev (Preglednica 2).
Na 114 ploskvah je bila pokrovnost z lišaji ocenjena za dve drevesni skupini, od tega so bili na 32
ploskvah lišaji ocenjeni na kombinaciji drevesnih
skupin I in II. Pogosta je bila tudi kombinacija
drevesnih skupin (26 ploskev) I in IV ter drevesnih
skupin (enajst ploskev)I in III.

3.1 Skupna pokrovnost lišajev
3.1 Total lichen cover

Na podlagi median pokrovnosti z lišaji za vse tri
tipe lišajev in za posamezne drevesne skupine smo
opazovane ploskve razdelili v sedem razredov lišajske
obrasti (Preglednica 3), ki okvirno ustrezajo razredom stanja ozračja. Razred 0 pomeni slabe razmere
GozdV 69 (2011) 5-6

Preglednica 2: Število vseh poskusnih ploskev in število
poskusnih ploskev z ustrezno ocenjeno pokrovnostjo
z lišaji po drevesnih skupinah v popisu stanja gozdov
l. 2007
Table 2: Tree species groups, number of inventory plots
with suitable lichen cover and their percentage in forest
inventory 2007
Drevesna
skupina

Št. vseh
ploskev

Št. ustreznih
ploskev

% ustreznih
ploskev

I

377

282

75,1

II

230

167

73,5

III

91

50

56,0

IV

201

120

60,2

V

119

38

31,1

VI

10

1

10,0

VII

65

43

67,7

VIII

16

7

43,8

IX

21

4

19,0

X

15

5

33,3

za uspevanje lišajev, razred 7 pa dobre. V veliki
večini primerov pomeni razred 0 tudi onesnažen
zrak, razred 7 pa čist. Vendar se moramo zavedati,
da nauspevanje lišajev vplivajo tudi drugi dejavniki
(svetloba, relativna zračna vlaga, konkurenca drugih
epifitov, lišajski zajedavci, razpoložljivost primernih
dreves in njihovo stanje itn.).
Razmerje je prikazano s kartami pokrovnosti za
vse tri tipe lišajev na vseh drevesnih vrstah skupaj
(Slika 3) in še ločeno za skorjaste lišaje na drevesih
navadne bukve (Fagus sylvatica) (Slika 4) in listastih
lišajev na navadni smreki (Picea abies) (Slika 5).
Preglednica 3: Razredi lišajske obrasti glede na pokrovnost
skorjastih, listastih in grmičastih lišajev.
Table 3: Classes of lichen cover according to the cover of
crustose, foliose and fructicose lichens within the assessment grid.

Razred
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Opis razreda
ni lišajev
samo skorjasti <=10 %
samo skorjasti >10 %
samo listasti
Skorjasti<=10 % in listasti <=10 %
Skorjasti<=10 % in listasti > 10 %
Skorjasti>10 % in listasti <= 10 %
Skorjasti>10 % in listasti > 10 %
vse tri vrste
317

Batič, F., Kastelec, D.,Skudnik, M., Kovač, M.: Analiza stanja lišajev v popisu stanja gozdov v letu 2007

Slika 3: Kategorije pokrovnosti
vseh lišajskih tipov za vse drevesne
vrste skupaj
Fig. 3: Categories of lichen cover
for all thallus types and tree species
groups.

Slika 4: Kategorije pokrovnosti
skorjastih lišajev na bukvi
Fig. 4: Categories of lichen cover for
crustosethallus types for common
beech.

Slika 5: Kategorije pokrovnosti
listastih lišajev na smreki
Fig. 5: Categories of lichen cover
for foliose thallus types for Norway
spruce.
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4	RAZPRAVA

4	DISCUSSION
Iz rezultatov je razvidno, da je bilo stanje epifitske
lišajske vegetacije ob popisu stanja gozdov v letu
2007 še vedno relativno slabo kljub odžvepljevanju
izpušnih plinov na večjih termoenergetskih objektih v
Sloveniji, množični uvedbi daljinskega ogrevanja, bolj
čistim tehnologijam in zaprtju številnih»umazanih«
industrijskih objektov(Poličnik in Batič, 2007). Za
razliko od prikazov v prejšnjih letih (Batič in Kralj,
1989; Batič, 1991; Batič in Kralj, 1995; Batič in
Mayrhofer, 1996) je pokrovnost lišajev prikazana
ločeno za vse tri tipe steljk lišajev in vse drevesne
vrste skupaj in posebej še mediana pokrovnosti po
kategorijah za smreko in bukev – vse za popise v
okviru popisne mreže z desetimi polji. Vzroki za
slabo, v nekaterih primerih celo slabše stanje kot v
prejšnjih letih so delno v metodologiji. V letu 2007
je bil popis narejen samo na deblih, kjer so v bolj
sklenjenih sestojih pogosto slabe svetlobne razmere
in je tudi zato slabša obrast predvsem listastih in
grmičastih lišajev. Po raziskavah nekaterih drugih
(Poličnik in sod., 2008; Marmor in sod., 2010)
popis po smernicah popisa lišajev v EU, kjer popisi
temeljijo na popisu lišajev v okviru popisne mreže,
ki jo namestimo na deblo 1 m od tal, ni primeren za
ugotavljanje vpliva zračnega onesnaženja na lišaje v
gozdnih sestojih. V raziskavi, opravljeni v Estoniji
(Marmor in sod., 2010), pa tudi nekatere ameriške
študije kažejo, da je treba analizirati epifitsko lišajsko
vegetacijo po celotni višini drevesa, kajti raznolikost
vrst in rastnih tipov je največja v sredini drevesa,
v krošnji, medtem ko sta na deblu v prvem višinskem razredu (0–4 m) obrast in raznolikost manjši.
Tudi vpliv zračnih onesnažil je večji v krošnji. Tega
dejavnika mi v tem popisu nismo zajeli oziroma
smo s spremembo metode opustili ocenjevanje v
krošnji, kar je v čistejših predelih gotovo poslabšalo rezultate, še posebno glede na izračun indeksa
zračne čistosti v prejšnjih letih. Druga dva razloga
za slabo stanje sta lahko: večanje prometa in z njim
povezano onesnaževanje in s tem povezan daljinski
vnos onesnažil, na kar kaže tudi nekaj posameznih
rezultatov iz letošnjega popisa.
Na pokrovnost posameznih rastnih tipov lišajev
vplivajo poleg onesnaženega zraka predvsem lastnosti drevesnih vrst, na katerih smo opazovali lišaje
(lastnosti drevesne skorje, tip krošnje, razširjenost
drevesne vrste glede na naravne danosti in gospodarjenje z godovi in z vsem tem povezan tipičen
razvoj epifitske lišajske vegetacije na posameznih
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skupinah drevesnih vrst).
Grmičastih lišajev, ki so indikatorji čistega zraka,
skoraj ni, razen skromne obrasti na hrastih in smreki.
Razlog je delno v onesnaženju, delno pa tudiv mestu
opazovanja. Večina grmičastih vrst je bolj svetloboljubnih, zato jih ni na deblih v strnjenih sestojih
bukve in tudi drugih vrst. Njihovo pojavljanje v tem
popisu je omejeno na posamezne ploskve shrasti
na zahodu Slovenije in nekatere bolj presvetljene
naravne smrekove sestoje v Alpah.
Največ listastih lišajev je v gorskih smrekovih gozdovih v Julijskih Alpah, Karavankah in na Pohorju,
največ na skupinah dreves »smreka« in nekoliko
manj na »bukvi« in »jelki«. Izstopa njihova manjša
pokrovnost v najbolj zahodnih območjih Julijcev,
na dinarski gorski pregradi, v osrednji in vzhodni
Sloveniji. To je stanje, ki ga že vsa leta popisa lišajev
opažamo v okviru popisa stanja gozdov in ga lahko
razložimo z lokalnim onesnaženem (osrednja in
vzhodna Slovenija) in daljinskim vnosom (dinarska
pregrada, zahodni Julijci). Pri tem zelo izstopa stanje
na jelki, ki ima v dinarskih gozdovih veliko slabšo
pokrovnost listastih lišajev kot na Pohorju.
Skorjasti lišaji so najbolje razviti na bukvi, kar je
gotovo povezano s tipom skorje. Bukev in navadni
beli gaber ne razvijeta lubja, ampak se skorja razteza z
večanjem debeline premera. To omogoča dokaj boljše
ohranjanje in rast skorjastih steljk, od katerih mnoge
vrste uspevajo v odmrlem peridermu. Skorja ne poka
in odpada, kar se prej ko slej zgodi na vseh drugih
drevesnih vrstah. Tudi jelka tvori lubje pozneje kot
smreka, zato je obrast skorjastih lišajev na njej boljša
kot na smreki. Največja pokrovnost vseh tipov lišajev,
predvsem skorjastih, je na bukvi v dinarskih gozdovih
in Julijcih ter slabša v Karavankah, Julijskih Alpah,
na Pohorju in v osrednji Sloveniji. Poleg lokalnega
onesnaženja zraka, ki je verjetno glavni krivec za
tako stanje, je razlog tudi zasmrečenje teh gozdov,
kjer je marsikje bukve še malo ali pa je premlada, da
bi se skorjasti lišaji razvili optimalno. Vpliv daljinskega vnosa je tu manjši, čeprav je slabše stanje na
delu dinarske pregrade, med Trnovskim gozdom in
Snežnikom, verjetno pogojeno tudi s tem (Vidmar,
2009). Tudi relativno slabo pokrovnost skorjastih
lišajev na hrastih in drugih skupinah v zahodnem
delu Slovenije bi lahko pripisali temu vplivu.

5.	POVZETEK
5.

SUMMARY

V Sloveniji pri popisu stanja gozdov popisujemo
na izbranem številu dreves na ploskvi popisa tudi
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obrast skorjastih, listastih in grmičastih lišajev kot
bioindikatorjev stanja okolja, predvsem kakovosti
zraka. Obrast epifitskih skorjastih, listastih in
grmičastih lišajev je bila popisana na določeni višini
debla v okviru standardizirane mreže na izbranem
številu primerljivih drevesnih vrst. Prikazan je nabor
ploskev in drevesnih vrst, na katerih smo lišaje
lahko popisali. Kategorije pokrovnosti skorjastih,
listastih in grmičastih lišajev, določene na osnovi
median pokrovnosti so skupno prikazane za vse
skupine drevesnih vrst, posebej pa sta prikazani
pokrovnost skorjastih lišajev za bukev in listastih za
smreko. Na splošno je obrast slaba, največja je pri
skorjastih in najslabša pri grmičastih lišajih. Ploskve
z večjo lišajsko obrastjo so predvsem v območjih,
oddaljenih od virov onesnaženja zraka, ploskve s
slabo obrastjo pa na območjih, kjer je večji vpliv
lokalnega onesnaženja ali daljinskega vnosa zračnih
onesnažil. Lišajska obrast vseh treh rastnih tipov se
veča s starostjo sestoja, preostali sestojni parametri
pa tudi rastiščni značilno ne vplivajo na obrast. Dokaj
slaba obrast gozdnega drevja z epifitskimi lišaji je še
vedno posledica zračnega onesnaženja, kljub sanaciji
večjih emitentov žveplovih spojin. Verjetno je vzrok
še vedno veliko onesnaženje z dušikovimi spojinami
iz prometa, termoenergetskih in industrijskih virov,
kmetijstva in drugih virov. V določenem obsegu je
slabše stanje epifitske lišajske obrasti tudi posledica
uporabljene metode, v kateri je popis lišajev narejen
le na spodnjem delu debla dreves, kjer svetlobne
razmere pogosto niso ugodne za rast lišajev.
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Monitoring genetske pestrosti gozdov
Monitoring of Forest Genetic Diversity

Marjana Westergren1, Hojka Kraigher2
Izvleček:
Westergren, M., Kraigher, H.: Monitoring genetske pestrosti gozdov. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 5–6. V
slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 14. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Spremembe v okolju in gozdnogojitveni ukrepi zelo vplivajo na evolucijske sile, kar vodi v spremembo vzorcev
genetske pestrosti. Da bi pomagali ohranjanju in upravljanju z genetsko pestrostjo populacij gozdnih dreves in
s tem pripomogli k neprekinjeni sposobnosti prilagajanja populacij dreves na okolje v prihodnosti, postaja vse
pomembnejši monitoring posledic sprememb v okolju in namernih ali nenamernih človekovih vplivov na genetsko
pestrost. Monitoring genetske pestrosti, omenjen tudi v strateških evropskih in nacionalnih dokumentih, je sistem,
ki omogoča določitev časovnih sprememb v genetskih podatkih populacij ali drugih podatkov o populacijah.
Njegov glavni cilj je odgovoriti na vprašanje, ali lahko populacije zagotovijo trajnostni razvoj obstoječega gozda.
Razvoj sistema genetskega monitoringa terja izdelavo robustnega pa tudi tehnično in finančno izvedljivega načina
vzorčenja.
Ključne besede: genetska pestrost, monitoring, dinamično ohranjanje populacij, sistem vzorčenja
Abstract:
Westergren M., Kraigher H.: Monitoring of Forest Genetic Diversity. Gozdarski vestnik (Professional Journal of
Forestry), 69/2011, vol. 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 14. Proofreading of the English
text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Changes of environmental conditions and silvicultural practices strongly affect evolutionary forces, leading to
changes in the patterns of genetic diversity. To assist conservation and management of genetic diversity of forest
tree populations, thus enabling continuous adaptability of forest tree populations to future environments, it is
becoming increasingly important to monitor consequences of environmental changes and intended or unintended
anthropogenic influences on populations. Genetic monitoring, also mentioned in strategic European and national
documents, is a system that enables quantification of temporal changes in population genetic matrices or other
population data. Its main objective is to answer the question whether populations can ensure sustainable development of the existing forest. Development of genetic monitoring system must include a definition of a robust as
well as labour and financially feasible sampling and experimental design.
Key words: genetic diversity, monitoring, dynamic conservation units, sampling system and design

1

UVOD

1 	INTRODUCTION
V okviru obstoječih monitoringov v Sloveniji in
Evropi genetske in populacijske komponente ni
ali pa sta slabo zastopani, čeprav lahko DNK in
populacijsko genetski podatki prispevajo pomembne
informacije o vrstah, ki so zanimive z ekonomskega
in ekološkega vidika, ter o vrstah, ki jih je zaradi
ogroženosti treba aktivno varovati. To je še posebno
pomembno v okviru trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi.
Na pogoje spreminjajočega se okolja, biotske
in abiotske nevarnosti za gozdne ekosisteme in
gozdno drevje se gozdno drevje lahko prilagaja le
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z osnovanjem čim bolj genetsko pestrih naslednjih
generacij. Velika genetska pestrost namreč omogoča
ohranjanje prilagoditvenega potenciala populacij gozdnega drevja na prihodnje spremembe v
okolju. Neustrezna vrstna sestava, neustrezna nega
semenskih objektov, pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala v času slabega obroda in z
majhnega števila dreves ob vse bolj problematični
naravni obnovi so grožnje genetski pestrosti in s
tem obstoju prihodnjih gozdov.
dr. M. W. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana. marjana.westergren@gmail.com
2
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2, 1000 Ljubljana. hojka.kraigher@gozdis.si1
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2 	ZAKONODAJA IN MEDNARODNE
KONVENCIJE
2. 	LEGISLATION AND INTERNATIONAL
CONVENTIONS

Monitoring genetske pestrosti je vključen v strateške
dokumente, in sicer od Konvencije o biotski pestrosti
(UNCBD 1992; http://www.cbd.int/ ), resolucije
ministrskih konferenc o varovanju gozdov v Evropi
(Forest Europe, http://www.foresteurope.org/ ), v
evropske in nacionalne strategije, npr. Strategija
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (SOBD
2002) in Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (NGP 2008).
Iz obeh dokumentov izhaja, da je glavni cilj
ohranjanja genske biotske raznovrstnosti v Sloveniji
varovanje genskih virov in-situ z ohranjanjem ustrezno velikih populacij. V gozdarstvu je poudarek na
ohranjanju čim večje genetske pestrosti gozdnega
drevja. Varovanje ex-situ v botaničnih in živalskih
vrtovih in genskih bankah je dodaten ukrep pri
ogroženih in redkih vrstah, kjer varovanje in-situ
ne zadošča. V Semenski banki gozdnih drevesnih
vrst, ki je sestavni del Slovenske gozdne genske
banke, prevladuje seme smreke, macesna, borov
in posameznih vrst listavcev, medtem ko v banki
ni semena listavcev z neosušljivim semenom (npr.
hrasti) zaradi težavnosti skladiščenja. Osnovni
sestavni del Slovenske gozdne genske banke so in
situ Gozdni genski rezervati (trenutno jih je 36),
vanjo pa so vključeni tudi provenienčni poskusi
in živi arhivi (oboje ex situ) (WESTERGREN et
al., 2007).
Ohranjanje gozdnih genskih virov v Evropi koordinira Evropski program EUFORGEN, zasnovan
na osnovi resolucij ministrskih konferenc o varstvu
gozdov v Strassbourgu (1991) in Helsinkih (1993).
V letu 2010 je bila sprejeta že četrta faza, v okviru
katere je poudarek na razvoju monitoringov genetske
pestrosti in strategijah ohranjanja genetske pestrosti v okviru gospodarjenja z gozdovi in varovanja
sestavin gozdnih genskih bank s poudarkom na in
situ genskih rezervatih. Slovensko sodelovanje v
programu je sestavni del javne gozdarske službe, ki
jo po Zakonu o gozdovih izvaja Gozdarski inštitut
Slovenije.
Leta 2011 se končuje evropski projekt EUFGIS
(AGRI GEN RES), v okviru katerega je bila vzpostavljena Evropska baza podatkov o dinamičnih
enotah varovanja – gozdnih genskih rezervatih v
triintridesetih evropskih državah. Slovenija je bila
ena od vodilnih partnerjev v projektu, v katerega
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je vključenih 36 enot za 20 vrst gozdnega drevja
(KRAIGHER, 2010a, b, 2011a, b).
Za 4. nacionalno Poročilo o izvajanju Konvencije o
biotski raznovrstnosti v Sloveniji (BELTRAM, 2011)
smo predlagali, da se vključi naslednje poglavitne
aktivnosti iz NGP (2008) glede prihodnjih usmeritev za izvajalce:
–– gozdove je treba pomlajevati naravno in malopovršinsko, obnova s sajenjem je le izjemni ukrep
v razmerah, ko gozda ni mogoče naravno obnoviti ali kjer je treba dopolniti genetsko zasnovo
naravnega mladja;
–– pri obnavljanju sestojev s sajenjem je treba uporabljati sadike rastišču primernih vrst in ustreznih
provenienc ter z ustrezno genetsko pestrostjo
gozdnega reprodukcijskega materiala;
–– v okviru slovenske gozdne genske banke je
potrebna vzpostavitev mreže gozdnih genskih
rezervatov na temelju strokovnih meril ter ustreznih značilnosti in dokumentacije domorodnih
populacij gozdnih genskih virov.

3 	KAJ JE GENETSKA PESTROST?
3

WHAT IS GENETIC DIVERSITY?

Genetska pestrost je variacija znotraj populacije ali
vrste, ki je posledica razlik v genih. Genetska pestrost
je omogočila, da se je vrsta uspešno spopadala z
izzivi v preteklosti in da uspeva in se razmnožuje v
trenutnih razmerah. Je surovi material za evolucijo
in kot taka vpliva na položaj populacij v prihodnosti
(SCHWARTZ et al., 2007), saj omogoča preživetje
in sposobnost prilagajanja dreves v spreminjajočem
se okolju ter vzdržuje vitalnost gozdov (KOSKELA
et al., 2007). Genetska pestrost je temeljni element
biodiverzitete.

4 	ZAKAJ POTREBUJEMO
MONITORING GENETSKE
PESTROSTI?
4.

WHY IS MONITORING OF GENETIC
DIVERSITY NECESSARY?

Spremembe v okolju (vključno s fragmentacijo
habitatov) in struktura gozdnih sestojev, ki so
posledica gozdnogojitvenih ukrepov (naravne
in umetne obnove, uravnavanja zmesi, redčenja,
načina sečnje), zelo vplivajo na evolucijske sile, kot
so genetski zdrs, pretok genov, procese parjenja in
selekcijo (NAMKOONG et al., 1996, FINKELDEY/
ZIEHE, 2004), kar vodi v spremembo vzorcev
genetske pestrosti. Opazovanje dolgoročnih učinkov
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okoljskih sprememb in gozdnogojitvenih sistemov
na genetsko pestrost populacij ovira dolg regeneracijski čas večine drevesnih vrst (KONNERT/
HOSIUS, 2010).
Da bi pomagali ohranjanju in upravljanju z
genetsko pestrostjo populacij gozdnih dreves in tako
pripomogli k neprekinjeni sposobnosti prilagajanja
populacij dreves na okolje v prihodnosti, postaja
vse pomembnejši monitoring posledic sprememb
v okolju in namernih ali nenamernih človekovih
vplivov na genetsko pestrost oz. na populacije gozdnega drevja (KONNERT et al., 2011).
Na potrebo po monitoringu genetske pestrosti ter
razvoju indikatorjev so že pred petnajstimi leti, še
pred razvojem visokozmogljivih metod preučevanja
DNK, izrazili Namkoong et al. (1996). Določili so
štiri indikatorje, ki naj bi jih vseboval monitoring
genetske pestrosti, namenjen ohranjanju procesov,
ki vzdržujejo genetsko pestrost:
–– stopnjo genetske variacije,
–– usmerjene spremembe genskih ali genotipskih
frekvenc,
–– pretok genov med populacijami,
–– procese parjenja.

5 	KAJ JE MONITORING GENETSKE
PESTROSTI?
5

WHAT IS MONITORING OF GENETIC
DIVERSITY?

Monitoring genetske pestrosti je sistem, ki omogoča ovrednotenje časovnih sprememb v genetskih
podatkih populacij ali drugih podatkov o populacijah (SCHWARTZ et al., 2007, KONNERT et al.,
2011. Glavni cilj monitoringa je priti do zaključkov,
če spremembe v okolju (vključno s fragmentacijo
habitatov) in gozdnogojitveni ukrepi vplivajo na
sposobnost prilagajanja populacij gozdnih dreves
in kako oziroma ali lahko populacije zagotovijo
trajnostni razvoj obstoječega gozda. Zanima nas
torej, ali vzdržujemo stopnjo obstoječe genetske
pestrosti.
Populacijske spremembe, ki jih lahko zasledimo
z genetskim monitoringom s pomočjo nevtralnih
ali ne-nevtralnih genetskih označevalcev vključujejo:
–– rast ali nazadovanje populacije,
–– razširjanje patogenov,
–– hibridizacijo,
–– introgresijo,
–– fragmentacijo in
–– prilagoditve na okoljske spremembe.
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V kombinaciji z določenimi kazalniki, ki ne
temeljijo na analizi DNK, predvsem fiziološkimi
kazalniki in prilagojenostjo na ekološke razmere,
bi sistem genetskega monitoringa lahko omogočil
spremljanje in primerjave med:
–– oceno cvetenja in obroda ali drugih načinov razmnoževanja v populacijah, ki jih spremljamo,
–– preživetjem mladja in vraščanjem dreves v starejše
razvojne faze (s štetjem),
–– površinsko zasedenostjo (delež površine, ki
ga pokriva vsaka drevesna vrsta, ki jo spremljamo),
–– pojavom bolezni in invazivnih vrst (okularno,
potrditev bolezni/vrste v laboratoriju – s pomočjo Kochovih postulatov in/ali molekularne
identifikacije),
–– prisotnostjo medvrstnih hibridov (okularno,
analiza mešanja z metodami, ki ocenijo stopnjo
mešanja prednikov za vsako posamezno drevo,
analiza variacije v regijah DNK in izdelava filogenetskih dreves),
–– genetsko variacijo (analiza mikrosatelitov ali SNP;
spremembe v času v pričakovani heterozigotnosti,
pestrosti alelov, frekvenci alelov in porazdelitvi
frekvence alelov),
–– strukturo populacij (analiza mikrosatelitov ali
SNP; analiza mešanja populacij, metode dodeljevanja osebkov populacijam),
–– efektivno velikostjo populacij (na podlagi analize
mikrosatelitov ali SNP).
–– v prostoru in času.

6 	OBSEG IN INTENZIVNOST
MONITORINGA
6. 	INTENSITY OF GENETIC
MONITORING

Obseg in intenzivnost monitoringa – t. j. število
spremljanih lokacij, frekvenca vzorčenja, trud,
vložen v vzorčenje na posamezni lokaciji, število
spremljanih drevesnih vrst in tip laboratorijskih
testov – sta odvisna predvsem od razpoložljivih
sredstev. Glede na omejitev sredstev je treba vzpostaviti tudi prioritete glede območij, na katerih bomo
spremljali genetsko pestrost (ogroženi ekosistemi,
kot so, npr., poplavni gozdovi, naravni rezervati,
gozdovi z različnim načinom gospodarjenja …) in
prioritete glede izbora drevesnih vrst (vrste s trenutno ali potencialno visoko ekonomsko vrednostjo v
prihodnosti, ekološko pomembne vrste, ogrožene
vrste, indikatorske vrste).
GozdV 69 (2011) 5-6
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7 	PODPORNE DEJAVNOSTI
7

COMPLEMENTARY ACTIVITIES

Genetski monitoring zaradi svoje specifične narave
in zaradi hitrega tehnološkega razvoja na področju
genetike zahteva verifikacijske vzorce v obliki tkiv
ali pa DNK. Verifikacijski vzorci so potrebni kot
referenca v času in prostoru, ko želimo opraviti
posebne analize, ki v sam monitoring niso vključene,
in za prilagoditev, umerjanje in oceno uporabnosti
tehnologij v prihodnosti. Take vzorce lahko shranjujemo v genski banki.

8 	ZAKLJUČEK
8

CONCLUSION

Zaradi slabega poznavanja genetike, ekoloških zahtev
ter fiziologije večine gozdnih vrst stanje njihovih
populacij ni dovolj znano. Glede na dobro stanje
gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji lahko sklepamo,
da večina populacij gozdnih vrst trenutno ni neposredno ogrožena, projekcije razširjenosti drevesnih
vrst glede na različne modele vplivov podnebnih
sprememb pa kažejo zelo spremenjeno podobo.
Temeljni pogoj za dolgoročno preživetje gozdov je
ohranjanje prilagoditvenega potenciala posameznih
vrst, ki temelji na ohranjanju genetske pestrosti
populacij gozdnega drevja. V ta namen bi bilo treba
vzpostaviti sistem monitoringa genetske pestrosti ter
bolj podpreti vzpostavitev mreže gozdnih genskih
rezervatov glede na strokovna merila in ustreznih
značilnosti in dokumentacije domorodnih populacij
gozdnih genskih virov.
Razvoj sistema genetskega monitoringa terja
izdelavo robustnega pa tudi tehnično in finančno
izvedljivega načina vzorčenja, ki se bo s pomočjo
verifikacijskih vzorcev, shranjenih v genski banki,
sposoben prilagoditi tehnologijam v prihodnosti.

9

Povzetek

V okviru obstoječih monitoringov v Sloveniji in
Evropi spremljanje genetske in populacijske komponente ni ali pa je slabo zastopano, čeprav je
monitoring genetske pestrosti vključen v strateške
dokumente, in sicer od Konvencije o biotski pestrosti,
resolucije ministrskih konferenc o varovanju gozdov
v Evropi ter v nacionalne strategije, npr. Strategijo
ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji in
Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu.
Spremembe v okolju (vključno s fragmentacijo
habitatov) in struktura gozdnih sestojev, ki so
posledica gozdnogojitvenih ukrepov zelo vplivajo
GozdV 69 (2011) 5-6

na evolucijske sile, kot so genetski zdrs, pretok
genov, procese parjenja in selekcijo (NAMKOONG
et al., 1996, FINKELDEY/ZIEHE 2004), kar vodi v
spremembo vzorcev genetske pestrosti – temeljnega
elementa biotske raznovrstnosti.
Da bi pomagali ohranjanju in upravljanju z
genetsko pestrostjo populacij gozdnih dreves in s tem
pripomogli k neprekinjeni sposobnosti prilagajanja
populacij dreves na okolje v prihodnosti, postaja
vse pomembnejši monitoring posledic sprememb
v okolju in namernih ali nenamernih človekovih
vplivov na genetsko pestrost oz. na populacije gozdnega drevja (KONNERT et al., 2011).
Monitoring genetske pestrosti je sistem, ki omogoča ovrednotenje časovnih sprememb v genetskih
podatkih populacij ali drugih podatkov o populacijah
(SCHWARTZ et al., 2007, KONNERT et al., 2011).
Glavni cilj monitoringa je odgovoriti na vprašanje,
če spremembe v okolju (vključno s fragmentacijo
habitatov) in gozdnogojitveni ukrepi vplivajo na
sposobnost prilagajanja populacij gozdnih dreves,
t. j., ali populacije lahko zagotovijo trajnostni razvoj
obstoječega gozda in kako. Populacijske spremembe,
ki jih lahko opazujemo z genetskim monitoringom,
vključujejo rast ali nazadovanje populacije, razširjanje
patogenov, hibridizacijo, introgresijo, fragmentacijo
in prilagoditve na okoljske spremembe.
Obseg in intenzivnost monitoringa sta odvisna
predvsem od razpoložljivih sredstev. Glede na njihovo omejitev je treba vzpostaviti prioritete glede
območij, na katerih bomo spremljali genetsko
pestrost in glede izbora drevesnih vrst. Razvoj sistema genetskega monitoringa torej terja izdelavo
robustnega in tudi tehnično in finančno izvedljivega
načina vzorčenja.

10 Summary
Within the current monitoring systems in Slovenia
and Europe, monitoring of the genetic as well as
population component does not exist or is poorly
represented despite being mentioned in strategic documents such as Convention on Biological
Diversity, Resolution of Ministerial Conference on
the Protection of Forests in Europe, and in national
strategies.
Changes of environmental conditions (including
habitat fragmentation) and forest stand structures
caused by silvicultural practices strongly affect
evolutionary forces like drift, mating systems,
gene flow and selection (NAMKOONG et al. 1996,
FINKELDEY / ZIEHE 2004), leading to changes in
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the patterns of genetic diversity – the core element
of biodiversity.
To assist conservation and management of genetic
diversity of forest tree populations, thus enabling
continuous adaptability of forest tree populations
to future environments, it is becoming increasingly
important to monitor consequences of environmental
changes and intended or unintended anthropogenic influences on populations (KONNERT et
al. 2011).
Genetic monitoring is a system that enables quantification of temporal changes in population genetic
matrices or other population data (SCHWARTZ et
al. 2007, KONNERT et al. 2011). The main objective
is to draw conclusions if and how changes in the
environment (including habitat fragmentation) and
silvicultural measures affect adaptability of forest tree
populations, i.e. whether the populations can ensure
sustainable development of the existing forest or not.
Population changes that can be monitored include
population growth or decline, spread of pathogens,
hybridization, introgression, fragmentation and
adaptability to environmental changes.
Intensity of genetic monitoring depends mostly on
the resources allocated. According to their availability,
priorities about areas / forests and tree species must
be agreed upon. Development of genetic monitoring
system must therefore include a definition of a robust
as well as labor and financially feasible sampling and
experimental design that should be able to adapt to
new technology developments.
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Strokovno izrazje
Delo terminološke komisije
Pri prevajanju iz tujega jezika včasih beseda ali izraz nima slovenske ustreznice ali pa ta po pomenu ustreza le
delno. Zato si je treba pomagati z manj znanimi domačimi izrazi ali pa tudi istemu izrazu dati dvojni pomen.
Pri prevajanju nemških izrazov 4. zvezka Gozdarskega slovarja - Lexicon silvestre so se pojavile takšne težave
pri besedah oz. izrazih, povezanih z besedo »-Laub-« oz. v slovenščini »-list-». Komisija je oblikovala naslednje
prevode teh nemških izrazov:
oxf. vrstilec
zap. številka
181.8 .01.70
0167
164.5 .01.20
1176
164.5 .09.20
2303

nemški izraz

164.5.10.20
2304

Laubblatt n; Blatt n

164.5 .14.20
3251

Laub n

164.5 .15.50
3252

Belaubtheit f

164.5 .15.51
3253
174. .08.72
3267

belaubt; beblättert

181.8 .03.70
3312
181.8 .04.80
3313

slovenski
izraz
olistanje s

razlaga

sich belauben; sich mit
Laub bedecken; Blätter
ansetzen

olistati se

Laubentwicklung f, Belaubung f; Blätterbildung f
Blattentwicklung f, Belauben n; Blattentfaltung f
Zeit f des Laubaustriebes; Zeit f der Belaubung

listanje s;
razvoj m
listja

n.n. listopadne/0104/ rastline: na začetku rastnega
obdobja/1245/ pognati nove listne rastlinske
organe/2303/
prim.: ozeleneti/3241/
nastajanje listja po vzbrstenju
prim.: olistanje/0167/, olistanost/1176, 3252/

Laubausbruch m; Laubentfaltung f /WE/
Belaubung f; Laubwerk
n; Blattwerk n
Blatt n; Blattorgan n

odprtje listnih popkov na začetku vegetacijske
dobe
vse listje (igličje) kakega drevesa ali druge rastline
olistanost ž
kot je razporejeno po rastlini
predvsem fotosintezi/2294/ namenjen rastlinski
organ m,
listni rastlin- organ, ki praviloma časovno omejeno in večinoma
kratkotrajno raste na poganjkih
ski
prim.: list/2304/, iglica/2305/
ploščat, povečini s klorofilom/1162/ zeleno
list m
obarvan listni rastlinski organ/2303/
prim.: iglica/2305/
listje s
vsi listni rastlinski organi/2303/ listnatih lesnatih rastlin/1192/ ne glede na to ali so listi še na
rastlini/1176/ ali pa so že odpadli
lastnost rastline, drevesa, da ima listne rastlinske
olistanost ž
organe/2303/
prim.: listanje/3312/
olistan, -a, -o pridevnik k samostalniku olistanost/3252/

čas m listanja

Neprimeren strokovni izraz

razdobje, v katerem se dogaja olistanje/0167/

Igor Smolej

V 2. številki Gozdarskega vestnika (letnik 69, marec 2011) je bil objavljen članek z naslovom » Učinkovitost
čiščemja podrasti z motorno žago in motorno koso«. Avtorja sta verjetno pod vplivom trgovcev uporabila
neprimeren izraz »motorna kosa«. Terminološka komisija ZGD je že pri prevajanju 2. zvezka Lexicon silvestre
o tem terminu razpravljala in ga ocenila za neprimernega ter uporabila izraz :
363.2 .03.30 žaga ž za nego, stroj z dolgo gredjo, ki ima pri tleh vrteče se rezilno orodje ter se uporablja za
1638
krožna
odrezovanje lesnatih rastlin/1192/ (do okrog 10 cm premera) in zeli; nosi ga
ena oseba s pomočjo jermenov na ramah
Izraz motorna kosa bi lahko izjemoma uporabili le za stroj, ki ima na koncu gredi vrtečo se nitko in se uporablja za
odstranjevanje zeliščnega plevela ali košnjo trave. Krožna žaga ali trizobo rezilo na koncu gredi, ki odstranjuje lesnate
rastline in se uporablja za čiščenje nasadov, pa ne more biti kosa. Stroj bi lahko poimenovali tudi žaga za čiščenje,
kadar bi hoteli natančneje opredeliti žago za nego (brez odrezovanja zeli). Tudi nemški izraz Freischneidegerät
pomeni dobesedno orodje za čiščenje, angleški brush saw pa žago za čiščenje. Res pa je, da nemški slovar Lexicon
silvestre za Freischneidegerät navaja šele na tretjem mestu tudi soznačnico Motorsense, od koder je kosa zašla tudi
k nam. Pravilno pa bi bilo, da ne dovolimo, da bi se motorna kosa uveljavila v našem strokovnem izražanju.

prof. dr. Marjan Lipoglavšek
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Gozdarstvo v času in prostoru
XXVIII. študijskim dnevom na rob
Pred kratkim smo lahko udeleženci študijskih dni,
ki jih je odlično organizirala Biotehniška fakulteta,
oddelek za gozdarstvo, poslušali široko paleto zanimivih vsebin na skupno temo: » Odzivi gozdne tehnike
in gozdarstva na spremenjene razmere gospodarjenja«. Uvodni pozdravni govori visokih gostov so
nakazali med drugim na potrebo po reševanju enega
osnovnih problemov slovenskega gozdarstva, to je
razkorak med možnim in realiziranim posekom v
slovenskih gozdovih.
Pri poslušanju kar dvajsetih referatov in prebiranju
njih izvlečkov, mi je vzbudilo pozornost nenavadno
dejstvo. Količine in merske enote, ki so jih uporabili
referenti so bili v prvi vrsti (za ceh skorajda samoumevno) kubični metri in hektarji. Sledili so kilometri
in metri, pa časovne enote (ure, dnevi, leta), in tako
dalje vse tja do navora in specifičnega pritiska. A
glej ga zlomka! Denarne prikaze (€) sem zasledil le
v dveh od dvajsetih prispevkov.

Nenavadno za posvet o gospodarjenju. Cilj
gospodarjenja je vedno dobiček oz. v gozdarstvu
optimiziran čisti donos kot razlika med prihodki
in stroški gozdne proizvodnje, upoštevajoč vse
funkcije gozda in družbene omejitve. Je denarja
v gozdarstvu toliko, da je to nepomembna tema?
Ga je tako malo, da je o njem nelagodno govoriti?
Postajajo vprašanja gozdne ekonomike, ki so neposredno povezana s tehniko in tehnologijo, slepa pega
našega gozdarstva?
Posvet smo sklenili z vzpodbudnimi pozivi k
enotnosti stroke in se razšli. Dvajset let v življenju
gozda ne pomeni prav veliko. Izgleda, da tudi v
našem gozdarstvu ne. Ekonomija je pretežno dogovorna, zaklinjamo se enotnosti, le na bratstvo smo
nekako pozabili.
Pa saj poznamo Heglovo tezo o zgodovini kot
spirali, kajne?
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Uvodnik
… naš gozd pa je pravzaprav na psu
Tednik TV Slovenija konec avgusta 2011: Z gozdovi denimo se
v državi po hitri oceni ukvarjajo vsaj štirje javni zavodi z bogato
bero območnih enot, naš gozd pa je pravzaprav na psu.
Prispevek je bil namenjen bohotenju premalo učinkovite
državne birokracije, kjer so bile kot »v nebo vpijoč« primer
prikazane prav javne gozdarske službe. Globoko se moramo
zamisliti nad zaključkom besedila novinarke, ki je bil namenjen
tistim »preštevilnim« javnim gozdarskim uslužbencem, ki se z
gozdovi ukvarjajo, … naš gozd pa je pravzaprav na psu.
Ali je naš gozd res na psu ali pa je to le mnenje novinarke
in javnosti? Tako nad prvo kot drugo ugotovitvijo se moramo
globoko zamisliti in takoj nekaj storiti. Pri tem ne mislim
na kakšen napad na medije, novinarje, da se ne bi narobe
razumeli.
Ali z gozdovi res ne ravnamo primerno njihovemu pomenu?
Mogoče pa res ne popolnoma in je tu le nekaj resnice, kajti če
pogledamo, v kolikšni meri izpolnjujemo načrte po količini
in verjetno tudi kakovosti, nikakor ne moremo biti zadovoljni.
Ali ne vidimo, kar je zaskrbljujoče, ali nočemo videti, kaj vse
se dogaja v gozdovih. Lahko se izgovorimo, da imajo pri tem
svoj del odgovornosti tudi lastniki (kar je seveda res), ki ne
izpolnjujejo (ali to delajo »po svoje«) svojih obveznosti pri
izvajanju načrtov, tudi da ni dovolj denarja je lahko izgovor
(tega bo vedno primanjkovalo), vendar se stroka z bogato
bero območnih enot tudi v tem primeru ne more otresti svoje
odgovornosti.
Ali z gozdovi ravnamo strokovno primerno, pa sta novinarka in javnost povsem drugačnega mnenja. Tudi tokrat nosi
odgovornost gozdarska stroka, ker ne zna medijem, javnosti
in politiki na primeren način prikazati rezultatov svojega dela,
pa tudi težav in problemov.
Tudi če je resnica nekje vmes, je spet stroka tista, ki mora
doseči kvalitetnejše in ustreznejše ravnanje z gozdovi in šele
potem poskrbeti za boljšo podobo svoje dejavnosti in gozdov
v javnosti.
Storiti bo treba nekaj korenitega, in to takoj, da bomo ohranili
javno gozdarsko službo in ji povrnili izgubljajoče zaupanje.
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
GDK: 451+11(497.4 Jelovica)(045)=163.6

Vplivi okoljskih dejavnikov na poškodovanost drogovnjakov
zaradi navadnega jelena (Cervus elaphus L.) na območju
Jelovice z obrobjem
Effects of Environmental Factors on Pole Stand Damage caused by Red Deer (Cervus
elaphus L.) on Jelovica High Mountain Plateau and Its Periphery
Miran HAFNER, Blaž ČERNE
Izvleček:
Hafner M., Černe B.: Vpliv okoljskih dejavnikov na poškodovanost drogovnjakov zaradi navadnega jelena (Cervus
elaphus L.) na območju Jelovice z obrobjem. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in
povzetkom v angleščini, cit. lit. 40. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V raziskavi smo proučili, kateri okoljski dejavniki ključno vplivajo na poškodovanost drogovnjakov zaradi
navadnega jelena (Cervus elaphus L.) na območju visokokraške planote Jelovice z obrobjem v Sloveniji. Raziskava
temelji na vzorcu 149 georeferenciranih lokacij s poškodbami in 384 lokacijami brez poškodb drogovnjakov
ter GIS-podatkovnih plasteh 17 okoljskih spremenljivk. Logistična regresija napoveduje, da je poškodovanost
drogovnjakov pogojena z vrednostmi šestih okoljskih dejavnikov. Analize kažejo, da so poškodbe sestojev večje
v prostoru z manjšim deležem kmetijskih površin, v gozdovih z manjšim deležem debeljakov, v sestojih z večjim
deležem smreke, manjšim deležem slabo zasnovanih sestojev, manjšo oddaljenostjo od krmišč ter v prostoru z
večjo gostoto odvzema jelenjadi.
Ključne besede: navadni jelen, Cervus elaphus, lupljenje, poškodbe sestojev, okoljski dejavniki, Jelovica z
obrobjem
Abstract:
Hafner M., Černe B.: Effects of Environmental Factors on Pole Stand Damage caused by Red Deer (Cervus elaphus
L.) on Jelovica High Mountain Plateau and Its Periphery. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
69/2011, vol. 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 40. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In our research we studied environmental factors crucially affecting pole stand damage caused by red deer (Cervus
elaphus L.) on Jelovica Karst Plateau and its periphery in Slovenia. The research is based on a sample of 149
georeferenced locations displaying pole stand damage and 384 locations displaying no damage as well as on GIS
data layers of 17 environmental variables. Logistic regression suggests the pole stand damage to be conditioned
by the values of six environmental factors. The analyses show that the stand damage is larger in the area with a
lesser share of agricultural land, in forests with a lesser share of large diameter trees, in stands with a larger share
of spruce, lesser share of poorly designed stands, lesser distance from feeding sites, and in the areas with a larger
density of red deer harvesting.
Key words: red deer, Cervus elaphus, bark stripping, forest damage, environmental factors, Jelovica and its
periphery

1
1

UVOD IN NAMEN RAZISKAVE

INTRODUCTION AND AIM OF THE
STUDY

Prisotnost velikih rastlinojedov intermediarnega
(vmesnega) prehranskega tipa (HOFMANN/
STEWART, 1972), npr. navadnega jelena (Cervus
elaphus L.), lahko v gospodarjenih gozdnatih
območjih povzroči resne konflikte med gozdarskimi interesi in interesi upravljanja z divjadjo.
GozdV 69 (2011) 7-8

Navadni jelen vpliva na gozdne sestoje z objedanjem popkov in mladih poganjkov gozdnega
drevja ter z obgrizovanjem in lupljenjem lubja (v
Miran Hafner, spec., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Staneta Žagarja
27b, 4000 Kranj, Sl
Blaž Černe, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19,
4260 Bled, Sl
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nadaljevanju lupljenje, poškodbe debel, poškodbe
drevja, poškodovanost drogovnjakov) na drevju
v mlajših sestojih (GILL, 1992). Obenem pa je v
evropskem (BÜTZLER, 2001) pa tudi v slovenskem prostoru (HAFNER, 2008) ena izmed najpomembnejših lovnih vrst divjadi. Navadni jelen
poškoduje debla iglavcev in listavcev, v večjem
delu srednjeevropskega prostora pa je smreka
med bolj priljubljenimi (VERHEYDEN et al.,
2006, VOSPERNIK, 2006), čeprav so v lokalnem
pomenu lahko bolj priljubljene tudi druge drevesne
vrste (RHEINBERGER/SUTER, 2006).
Poškodbe vplivajo na zmanjšanje prirastka,
ki je odvisen od razmerja velikosti poškodbe do
velikosti drevesa (GILL, 1992). Manjše poškodbe
pri iglavcih lahko drevo sanira samo z oblivanjem
s smolo, tako da je izguba (zmanjšanje) prirastka
praviloma omejena le na eno rastno periodo.
Pri večjih poškodbah je izguba prirastka večja,
poveča se tudi verjetnost okužbe z glivami.
Najpomembnejša posledica lupljenja je namreč
dovzetnost nezaščitene rane z okužbo z glivami,
ki v končni posledici lahko povzroči razpadanje
lesa (VASILIAUSKAS, 2001). Gniloba povzroči,
da se poškodbe debel zaradi lupljenja odražajo
tudi v velikem ekonomskem razvrednotenju lesa
(EIBERLE, 1978). Večji obseg poškodb v sestoju
se končno lahko odrazi v povečani nevarnosti
za stabilnost drevja in sestoja (GILL, 1992) in v
odmiranju drevja, kar je v povezavi z objedanjem
mladja lahko povezano s težavami pri obnovi
sestojev.
Postavljenih je bilo veliko hipotez za pojasnitev
vzrokov za lupljenje debel, ki jih povzroča jelenjad. Hipoteze vključujejo pomanjkanje drugih
prehranskih virov, potrebo po določenih nutrientih, ki jih vsebuje lubje, potrebo po stalni oskrbi
živali z vlakninami, pomanjkanje vode, rangirno
obnašanje jelenov, zimske vremenske razmere,
gostoto oziroma število jelenjadi ipd. Kljub številnim alternativnim možnostim pa večina avtorjev meni, da je pomanjkanje drugih vrst hrane
v času prehranskega ozkega grla v povezavi s
snežno odejo in mrazom (zima) najpogostejši
vzrok lupljenja (UEDA et al., 2002, JIANG et al.,
2005, VERHEYDEN et al., 2006). V zmernem
podnebnem pasu namreč v hladnem delu leta
(debela) snežna odeja zmanjša dostopnost do
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drugih (sicer dostopnih) prehranskih virov, kar
v povezavi z drugimi dejavniki (mraz, populacijska gostota jelenjadi, starost sestoja, drevesna
vrsta, gostota sestoja ipd.) privede do večjega
obsega lupljenja debel mlajših dreves. Na znatne
poškodbe drevja lokalno lahko vpliva tudi visoka
populacijska gostota jelenjadi (VÖLK, 1998b),
čeprav nekatere primerjave (BRÄNDLI, 1995,
VÖLK, 1998b) ne potrjujejo generalne povezave
med gostoto jelenjadi in poškodovanostjo drogovnjakov. Kljub zmanjševanju gostote jelenjadi, npr.
v Avstriji, v zadnjih 20 letih ni nastalo pomembnejše zmanjšanje obsega poškodb. Tudi nekateri
drugi avtorji potrjujejo povezavo med obsegom
poškodb in gostoto jelenjadi (JERINA et al., 2008,
KIFFNER et al., 2008) oziroma ugotavljajo večji
obseg poškodovanosti v osrednjem delu populacijskega areala jelenjadi v primerjavi z robnim
delom (VOSPERNIK, 2006), čeprav povezava z
gostoto jelenjadi ne velja vedno za vse drevesne
vrste (AKASHI/TERAZAWA, 2004).
Uspešno preprečevanje poškodb drevja mlajših
sestojev predpostavlja dobro poznavanje vzrokov,
ki privedejo do tovrstnih poškodb. Rezultati drugih
raziskav so kljub upoštevanju številnih spremenljivk o zgradbi prostora specifični za proučevana
območja. Glede na problematiko poškodovanosti
drogovnjakov, ki na območju Jelovice izvira iz
sedemdesetih let prejšnjega stoletja in je bila
eden od argumentov nasprotovanja prisotnosti
jelenjadi na tem območju, menimo, da je treba
podrobneje proučiti vzroke za poškodovanost.
Pričujoča raziskava v povezavi z drugimi raziskavami (HAFNER, 2004, HAFNER/ČERNE, 2010)
pomeni nadaljevanje pred dobrim desetletjem
začetih raziskav (MEHLE, 1995, HAFNER, 1997)
o značilnostih jelenjadi in značilnostih njene rabe
prostora na Jelovici z obrobjem.

2
2

OPIS OBMOČJA PROUČEVANJA
DESCRIPTION OF THE RESEARCH
AREA

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja je navadni
jelen prisoten na območju Jelovice z obrobjem,
kjer živi skupaj z drugimi simpatričnimi vrstami
rastlinojedih kopitarjev (srna, gams in muflon).
Območje proučevanja zajema površino enajstih
lovišč (Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Nomenj,
GozdV 69 (2011) 7-8
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Slika 1: Proučevano območje Jelovice z obrobjem
Figure 1: The studied area of Jelovica and its periphery

Bled, Jelovica, Kropa, Jošt - Kranj, Križna gora,
Selca, Železniki in Sorica) in obsega 58.379 ha
skupne površine in 55.140 ha lovne površine. Med
glavne lovskoupravljavske ukrepe poleg odstrela
jelenjadi sodita dopolnilno zimsko krmljenje
in vzdrževanje pašnih površin. Večina manjših
krmišč je založena le enkrat, v jesensko zimskem obdobju, le nekatera, predvsem večja ,so
oskrbovana vso zimo. V desetletnem povprečju
(1999–2008) je na obravnavanem območju znašal
povprečni letni odvzem 196 glav jelenjadi, 965 glav
srnjadi, 59 muflonov in 148 gamsov. V zadnjih
šestnajstih letih se je letna višina odvzema navadnega jelena povečevala od 108 živali na leto v
letu 1993 na 239 živali na leto v letu 2008.
Območje zajema Jelovico, ki je na Z razširjena
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
GozdV 69 (2011) 7-8

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 predstavljajo strma pobočja,
ki so prepredena z globokimi jarki in se spuščajo
do nadmorske višine okoli 500 m. Osrednji del
območja je kraški, precej skalovit svet, sestavljen
pretežno iz gornjetriadnih 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 proučevanega 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 podnebja. Na planoti so v reliefnih depresijah značilna
mrazišča. Na Jelovici je značilna velika količina
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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 snežna odeja leži do
150 dni, ponekod na sončnih predelih tudi samo
70 dni. V osrednjem, najvišjem delu proučevanega
območja, na planoti Jelovici, je stanje sestojev
precej spremenjeno: prevladujejo sestoji smreke
v čistih enomernih oblikah s slabo razvitim polnilnim slojem. V lesni zalogi je delež iglavcev
skoraj 90 %. 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
3

MATERIAL IN METODE

MATERIAL AND METHODS

Zbiranje in priprava podatkov o poškodovanih
drogovnjakih, odvzemu jelenjadi in zgradbi
prostora
Acquisition and preparation of data on damaged pole stands, red deer harvest numbers and
space structure
V sodelovanju s terensko gozdarsko službo
Zavoda za gozdove Slovenije smo za proučevano
območje zbrali podatke o lokacijah poškodovanih
drogovnjakov. Vključili smo vse sestoje, v katerih je
bilo opaziti poškodbe debel zaradi obgrizovanja in
lupljenja kot tudi sestoje, v katerih poškodb ni bilo
opaženih. Poškodovane in nepoškodovane sestoje
smo prostorsko umestili v kilometrske kvadrante
(velikosti 100 ha), podobno kot v vsej Sloveniji
upravljavci lovišč razvrščajo odvzem (odstrel in
izgube) divjadi večjih vrst. Z raziskavo smo želeli
čim celoviteje proučiti značilnosti prostora, v
katerem nastajajo poškodbe drogovnakov. Zato
smo v analizo vključili številne okoljske dejavnike, ki bi lahko vplivali na poškodbe. Določili
smo 49 spremenljivk (preglednica 1). Podatke o
zgradbi prostora in drugih obravnavanih 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 prekrivanjem kilometrskih kvadrantov s stranicami 1 x 1
kilometer (velikosti 100 ha) s kartnimi podlagami
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odsekov (baza podatkov o gozdovih) in uvrščanjem odsekov v ustrezne kvadrante. 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. V analizo smo poleg okoljskih spremenljivk
vključili tudi podatke o gostoti odvzema jelenjadi
(obdobje 2004–2009). Prostorska enota okoljskih
spremenljivk in odvzema jelenjadi je tako enaka
prostorski enoti poškodovanih drogovnjakov
zaradi jelenjadi.

4

4

Statistične analize
Statistical analyses

S prekrivanjem podatkovnih plasti zgradbe prostora, gostote odvzema jelenjadi ter plasti s
poškodovanimi drogovnjaki smo pridobili podatkovne nize odvisne spremenljivke in neodvisnih
spremenljivk za nadaljnje statistične analize. Pri
tem smo kvadrante z evidentiranimi poškodbami debel privzeli kot pozitivne primere, vse
preostale celice proučevanega območja pa kot
negativne. Upoštevali smo kvadrante, za katere
so bili na voljo vsi obravnavani podatki o zgradbi
prostora. Skupno je bilo v raziskavi upoštevanih
533 kvadrantov, od tega je bilo 149 pozitivnih
primerov in 384 negativnih. Z Mann-Whitneyevim U-testom (zvezne spremenljivke) in χ2
testom (kategorialne spremenljivke) smo za vse
spremenljivke ugotavljali statistično značilne razlike med primerjanima skupinama (pri tveganju,
manjšem od 0,05). Spremenljivke, pri katerih
nismo odkrili značilnih razlik, smo izločili iz
nadaljnjega postopka. V nadaljevanju smo tako
v raziskavo vključili 33 spremenljivk o zgradbi
prostora, od tega 26 zveznih in 7 kategorialnih
(preglednica 2). Prostorsko razporeditev jelenjadi
glede na okoljske dejavnike smo analizirali z
binarno logistično regresijo v programskem
paketu SPSS 11,0 for Windows, in sicer z uporabo algoritma stepwise forward. Pri vseh parih
neodvisnih spremenljivk smo pred tem preverili
multikolinearnost in kjer je korelacijski koeficient
med dvema neodvisnima spremenljivkama presegal 0,45 (MAYER et al., 2005, FICKO et al., 2008)
smo iz analize izključili eno izmed spremenljivk
v paru. Zaradi neizpolnjenega pogoja linearnosti
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Preglednica 1: Seznam, šifre in viri analiziranih okoljskih spremenljivk
Table 1: List, codes and sources of the analyzed environmental variables
Opis neodvisne spremenljivke
Description of undependent variable
Nadmorska višina
Lega (ekspozicija)
Nagib
Kamnitost in skalnatost
Delež neporaslih površin (MKGP, 2002; šifre 3000, 5000, 6000, 7000)
Delež kmetijskih površin (MKGP, 2002; šifra 1000)
Delež gozdov (MKGP, 2002; šifra 2000)
Dolžina gozdnega roba (linije na stiku gozdnih in negozdnih površin,
vključno z upoštevanjem gozdnih cest)
Indeks pestrosti gozdnih združb v kvadrantu
Delež mladovja (rf. 1)
Delež drogovnjakov (rf. 2)
Delež debeljakov (rf. 3)
Delež sestojev v obnovi (rf.4)
Delež dvoslojnih sestojev, raznomernih, prebiralnih, grmišč, panjevcev
(preostale rf)
Delež smreke v lesni zalogi
Delež jelke v lesni zalogi
Delež vseh iglavcev, razen smreke v lesni zalogi
Delež bukve v lesni zalogi
Delež vseh trdih (brez bukve) listavcev v lesni zalogi
Delež mehkih listavcev v lesni zalogi
Lesna zaloga/ha (vsi sestoji v kvadrantu)
Lesna zaloga/ha (drogovnjaki)
Delež iglavcev v lesni zalogi drogovnjakov
Dolžina gozdnih cest/ha
Dolžina javnih cest/ha
Delež bolj razgibanega reliefa
Delež apnenca in dolomita
Delež zelo plitvih in plitvih tal
Delež pomanjkljivo in slabo zasnovanih sestojev
Delež slabo negovanih in nenegovanih sestojev
Delež rahlega, pretrganega in vrzelastega sklepa sestojev
Količina položene krme v kvadrantu (krmišča za jelenjad in muflone)
Število krmišč v kvadrantu (krmišča za jelenjad in muflone)
Delež močne in sočne krme (krmišča za jelenjad in muflone)
Oddaljenost najbližje gozdne ceste od središča kvadranta
Oddaljenost najbližje javne ceste od središča kvadranta
Oddaljenost najbližje hiše (hišne številke) od središča kvadranta
Velikost naselja
Oddaljenost najbližjega krmišča od središča kvadranta (krmišča za jelenjad
in muflone)
Oddaljenost najbližje kmetijske površine (travniki, pašniki, sadovnjaki,
njive) od središča kvadranta
Povprečna letna višina korigiranih padavin
Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi
Povprečno trajanje sončnega obsevanja pozimi
Povprečno trajanje sončnega obsevanja poleti
Povprečna januarska temperatura zraka (upoštevano v zimskem obdobju)
Povprečna julijska temperatura zraka (upoštevano v poletnem obdobju)
Povprečna sezonska akumulacija svežega snega
Trajanje snežne odeje
Povprečna gostota odvzema jelenjadi v kvadrantu (povprečje šestih let)

Koda
spremenljivke
Variable code
NADM_V
LEGA
NAGIB
KAMNI_SKAL
RABA_1
RABA_3
RABA_4
GOZD_ROB
ZDR_PESTR
MLD_rf1
DROG_rf2
DEB_rf 3
POMLAJ_rf4
GOZD_OST

Enota
Unit

Vir podatkov
Source of data

M
%
%
%
%
%
M

ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
MKGP
MKGP
MKGP
ZGS

%
%
%
%
%

ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS

SMREKA_%
JELKA_%
IGLOSTALI_%
BUKEV_%
TRDI_%
MEHKIL_%
LZSKU_HA
LZDROG_HA
IGLDROG_%
GOZ_CESTHA
JAV_CESTHA
BOLJRAZG_%
APNENDOL_%
TLAPLIT_%
ZASSLAB_%
NEGSLAB_%
SKLEPRAH_%
KRMA_KOL
KRMISTEV
MOCSOC_%
GOZDCEST_
ODD
JAVCEST_ODD
HISA_ODD
NASEL_VEL
KRMI_ODD

%
%
%
%
%
%
M3
M3
%
M
M
%
%
%
%
%
%
Kg

M

MKGP
MKGP
MKGP
ZGS

KMETI_ODD

M

ZGS

PADAVINE
VETER
SONCOBS_
ZIMA
SONCOBS_
POL
TEMP_JAN
TEMP_JUL
SNEG_VIS
SNEG_DNI
ODVZEM_P

Mm
M/s
Ura

ARSO
ARSO
ARSO

Ura

ARSO

C
C
cm
dan

ARSO
ARSO
ARSO
ARSO
UL, ZGS

%
M
M
M




ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
ZGS
UL, ZGS
UL, ZGS
ZGS
MKGP

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSO – Agencija
RS za okolje, UL – upravljavci lovišč
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Preglednica 2: Primerjava temeljnih statističnih parametrov analiziranih spremenljivk za pozitivne in negativne
primere
Table 2: Comparison of basic statistical parameters of the analyzed variables for positive and negative cases
Zvezne spremenljivke
pozitivni primeri (poškodovano)
negativni primeri (nepoškodovano)
Positive cases (damaged)
Negative cases (undamaged)
Percentile Mediana Percentile Percentile Mediana Percentile
Mediane
X0,95
X0,05
Mediane
X0,95
X0,05
NADM_V
NAGIB
RABA_1
RABA_3
RABA_4
ZDR_PESTR
MLD_rf1
DROG_rf2
DEB_rf 3
SMREKA_%
JELKA_%
BUKEV_%
TRDI_%
LZDROG_HA
IGLDROG_%
GOZ_CESTHA
JAV_CESTHA
BOLJRAZG_%
ZASSLAB_%
NEGSLAB_%
GOZDCEST_
ODD
JAVCEST_ODD
HISA_ODD
KRMI_ODD
KMETI_ODD
ODVZEM_P

563,6
8,6
0,0
0,0
52,6
0,00
1,2
3,8
2,0
35,0
0,0
1,8
0,0
157,2
37,1
0,0
0,0
0,0
0,0
48,0
20,6

881,6
21,4
0,7
3,7
95,3
0,59
6,9
21,3
25,2
66,4
5,5
19,0
2,1
262,9
72,1
10,4
2,4
87,3
5,0
92,1
268,5

1290,0
35,6
7,8
38,0
100,0
1,27
25,8
54,6
74,2
90,2
25,7
49,2
10,9
401,5
97,6
31,6
23,8
100,0
72,5
100,0
1414,0

47,2
551,6
2230,1
95,0
613,0
2370,0
375,4
1333,5
3103,4
0,0
323,3
1190,8
0,00
0,33
1,67
Kategorialne spremenljivke
Categorial variables
Pozitivni primeri (poškodovano)
Positive cases (damaged)
Število kvadrantov po razredih
Number of quadrants by classes
NASEL_VEL
0 = 83, 1–10 = 48, >10 = 18
<1800 = 7, 1800–2000 = 26, 2000–2600
PADAVINE
= 111, >2600 = 5
SONCOBS_POL <660 = 49, 660–700 = 57, 700–740 =
35, 740–780 = 8
TEMP_JAN
–2 do 0 = 59, pod –2 = 90
<14 = 23, 14–16 = 59, 16–18 = 63,
TEMP_JUL
18–20 = 4
SNEG_VIS
<140 = 2, 140–200 = 30, 200–280 = 57,
>280 = 60
SNEG_DNI
<100 = 81, 100–150 = 68

Mann-Whitney U
test*
Z
Rang

458,3
10,8
0,0
0,0
37,8
0,00
0,5
1,0
0,7
14,3
0,0
1,8
0,0
130,4
26,4
0,0
0,0
0,0
0,0
21,0
32,5

759,8
25,6
2,0
13,2
84,5
0,69
5,4
14,1
39,6
55,4
0,9
23,7
4,5
253,4
69,0
4,2
7,8
71,7
10,0
89,5
397,6

1365,0
35,9
15,6
51,1
99,9
1,34
19,7
46,1
80,5
89,3
26,2
63,7
51,8
380,9
96,3
28,5
35,4
100,0
100,0
100,0
1239,3

–3,72
4,36
4,57
5,42
–5,65
3,09
–2,69
–5,46
3,83
–5,34
–4,11
2,71
4,88
–2,47
–2,51
–3,73
3,05
–2,21
2,37
–2,68
2,97

15
11
10
4
2
16
21
3
13
5
12
20
7
24
23
14
17
26
25
22
19

30,8
56,0
416,9
0,0
0,00

390,3
414,0
1865,3
117,6
0,17

2181,6
1713,0
7026,1
880,5
1,17

–3,01
–4,87
5,07
–5,46
–6,69

18
8
6
3
1

Negativni primeri (nepoškodovano)
Negative cases (undamaged)
Število kvadrantov po razredih
Number of quadrants by classes
0 =125, 1–10 = 165, >10 = 94
<1800 = 117, 1800–2000 = 86, 2000–
2600 = 158, >2600 = 23
<660 = 77, 660–700 = 78, 700–740 =
129, 740–780 = 100
–2 do 0 = 214, pod –2 = 170
<14 = 61, 14–16 = 88, 16–18 = 146,
18–20 = 89
<140 = 59, 140–200 = 122, 200–280 =
87, >280 =116
<100 = 259, 100–150 = 125

χ2 test*
χ2

Df

25,4
63,9

2
3

51,4

3

15,2
44,8

1
3

42,1

3

7,8

1

* Razlike med skupinama so pri vseh spremenljivkah statistično značilne s tveganjem, manjšim od 0,05 (p<0,05)
* Differences between groups are statistically significant with risk below 0.05 (p<0.05) for all variables
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med posamezno neodvisno spremenljivko in
logaritmom obetov (logit) odvisne spremenljivke
smo večino zveznih spremenljivk kategorizirali
(GARSON, 2008). V modelih smo tako proučevali
skupno 17 spremenljivk, od tega 15 kategoričnih
(primerjalni razred je vedno zadnji) in dve zvezni
spremenljivki (preglednica 3). V končni model
smo vključili sedem spremenljivk.

5
5

REZULTATI
RESULTS

Izmed 48 spremenljivk smo značilne razlike med
pozitivnimi (kvadranti s poškodovanimi drogovnjaki) in negativnimi primeri (kvadranti z nepoškodovanimi drogovnjaki) v parcialnih analizah
odkrili pri 33 spremenljivkah. V preglednici 2 so
navedeni njihovi osnovni statistični parametri. Pri
zveznih spremenljivkah so razlike v mediani pozitivnih in negativnih primerov največje pri spremenljivki gostota odvzema (ODVZEM_P), nato
pri deležu gozdov (RABA_4), sledita delež drogovnjakov (DROG_rf2) in oddaljenost kmetijskih
površin (KMETI_ODD) itn., med kategorialnimi

spremenljivkami pa je največja razlika v količini
padavin (PADAVINE) in trajanju sončnega obsevanja v poletnem obdobju (SONCOBS_POL) ter
povprečni julijski temperaturi zraka (TEMP_JUL)
(preglednica 2, stolpec rang).
Logistična regresija napoveduje, da je poškodovanost drogovnjakov zaradi jelenjadi pogojena
z vrednostmi sedmih (brez upoštevanja deleža
drogovnjakov pa z vrednostmi šestih) okoljskih
dejavnikov (preglednica 4).
Poškodovanost drogovnjakov se povečuje z:
– večanjem deleža drogovnjakov (DROG_rf2) spremenljivko delež drogovnjakov smo dodali
kot nepravo (dummy) spremenljivko zaradi
uravnoteženja sistematičnega dela modela,
vsebinsko pa ni pomembna.
– večanjem deleža smreke v sestojih
(SMREKA_%)
– večanjem gostote odvzema jelenjadi
(ODVZEM_P)
Poškodovanost drogovnjakov se zmanjšuje z:
– večanjem deleža kmetijskih površin
(RABA_3)
– večanjem deleža debeljakov (DEB_rf3)

Preglednica 3: Priprava spremenljivk za logistično regresijo
Table 3: Preparation of variables for logistic regression

Spremenljivka
Variable
NADM_V
NAGIB
RABA_3
ZDR_PESTR

MLD_rf1
DROG_rf2
DEB_rf 3

SMREKA_%
JELKA_%
LZDROG_HA
IGLDROG_%
BOLJRAZG_%
ZASSLAB_%
NEGSLAB_%
GOZDCEST_ODD
KRMI_ODD
ODVZEM_P

GozdV 69 (2011) 7-8

Odziv odvisne spremenljivke na variiranje neodvisne spremenljivke
Response of dependent variable on variation of independent variable
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Linearen / Linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Linearen / Linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear
Nelinearen / Non-linear

Število in meje (v oklepaju) ustvarjenih razredov pri kategorizaciji spremenljivke
Number and borders (in parenthesis) of created
classes in variable discretization
5 (584; 729; 892; 1146)
5 (15,0; 21,4; 26,4; 30,5)
5 (1,02; 6,45; 14,83; 27,74)
5 (2,27; 4,40; 7,14; 11,28)
5 (7,00; 13,03; 19,06; 30,08)
5 (37,8; 53,2; 63,7; 76,5)
2 (1,75)
5 (198; 242; 274; 318)
5 (46,7; 64,3; 75,8; 87,6)
3 (51,1; 97,0)
4 (0,31; 8,08; 28,0)
3 (75,6; 98,7)
5 (109; 254; 452; 752)
5 (797; 1367; 2067; 3103)
2 (0,167)
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– večanjem deleža slabo zasnovanih sestojev
(ZASSLAB_%)
– večanjem oddaljenosti od krmišč (KRMI_
ODD)
Glede na absolutno jakost vplivov si spremenljivke v logističnem modelu padajoče sledijo v
naslednjem vrstnem redu:

oddaljenost od krmišč (razmerje obetov med
»najboljšo« in »najslabšo« kategorijo znaša 1 :
4,9; v nadaljevanju ΔOBET =)
delež smreke (ΔOBET = 1 : 3,7)
delež drogovnjakov (ΔOBET =1 : 3,6)
delež kmetijskih površin (ΔOBET = 1 : 3,5)
gostota odvzema jelenjadi (ΔOBET = 1 : 2,3)

Preglednica 4: Spremenljivke in koeficienti v prilagojenem modelu poškodb v sestojih, izdelanega z logistično regresijo
Table 4: Variables and estimated coefficients of the fitted logistic regression model of forest damages

*RABA 3
1
2
3
4
*DROG_rf2
1
2
3
4
**DEB_rf3
*SMREKA
1
2
3
4
*ZASSLAB
1
2
3
*KRMI_ODD
1
2
3
4
*ODVZEM_P
1
Konstanta /
Intercept

Ocena
parametra
Parameter
estimate

St. napaka
St. error

1,253
0,847
0,167
–0,340

0,375
0,377
0,387
0,420

–1,064
–0,948
–0,029
0,220
–0,016

0,388
0,386
0,346
0,344
0,005

–1,299
–0,503
–0,089
–0,078

0,451
0,365
0,341
0,333

0,837
0,824
0,846

0,337
0,357
0,352

1,298
1,588
1,028
0,869

0,470
0,462
0,475
0,481

–0,848
–1,498

0,237
0,623

Waldova
statistika
Wald
statistic
23,635
11,189
5,036
0,187
0,655
17,727
7,515
6,038
0,007
0,408
8,312
10,520
8,287
1,900
0,068
0,055
8,088
6,166
5,330
5,782
13,337
7,635
11,793
4,680
3,272
12,781
12,781
5,783

SP
DF

p-vrednost
p-value

4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

0,000
0,001
0,025
0,666
0,418
0,001
0,006
0,014
0,933
0,523
0,004
0,033
0,004
0,168
0,794
0,814
0,044
0,013
0,021
0,016
0,010
0,006
0,001
0,031
0,070
0,000
0,000
0,016

Razmerje
obetov
Odds ratio

95% IZ za razmerje obetov
95 CI for odds
ratio

3,502
2,333
1,182
0,712

1,680–7,298
1,113–4,889
0,554–2,522
0,312–1,622

0,345
0,388
0,972
1,246
0,984

0,161–0,738
0,182–0,825
0,493–1,915
0,635–2,444
0,974–0,995

0,273
0,605
0,915
0,925

0,113–0,661
0,296–1,237
0,468–1,786
0,481–1,777

2,309
2,279
2,330

1,193–4,468
1,132–4,587
1,169–4,642

3,662
4,894
2,797
2,385

1,458–9,194
1,977–12,115
1,102–7,100
0,930–6,117

0,428
0,224

0,269–0,682

* Kategorialna spremenljivka; primerjalni razred je vselej zadnji razred; glej tudi preglednico 3
* Discrete variable; reference class is always the last class, 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
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delež slabo zasnovanih sestojev (ΔOBET =
1 : 2,3)
delež debeljakov (razmerje obetov pri spremembi vrednosti spremenljivke iz 5. v 95. percentil
znaša 1 : 1,02)
Preglednica 6: Logistični model poškodovanosti sestojev:
natančnost razvrščanja enot
Table 6: Logistic model of forest damages: classification
accuracy of dataset

Napovedano/Predicted
Dejansko/
Observed

nepoškodovano/
Undamaged

Nepoškodovano/Undamaged
Poškodovano/
Damaged
Povprečje/
Average

6
6

poškodovano/
Damaged

89,3
51,0
78,4

RAZPRAVA

DISCUSSION

Veliki rastlinojedi kopitarji se na razmere v okolju
prilagajajo z izborom specifičnih habitatov, v
katerih lahko na energetsko učinkovit način
zadovoljijo svoje potrebe. Časovno in prostorsko
spreminjanje kakovosti in količine hrane ter
dejavnikov, ki vplivajo na ekonomičnost porabe
energije (termalno okolje, količina padavin, trajanje snežne odeje, mir ipd.), so glavni povzročitelji
rabe prostora in sezonskih selitev. Določena
kombinacija okoljskih spremenljivk optimalno
zadovoljuje neko njihovo funkcionalno aktivnost,
druga pa drugo (JERINA, 2006). Značilnost
poselitve prostora v arealu jelovške jelenjadi je
tudi raba mlajših razvojnih faz gozda, med njimi
tudi drogovnjakov. Med vsemi proučevanimi
spremenljivkami smo ugotovili, da je poškodovanost drogovnjakov najbolj odvisna od deleža
smreke v lesni zalogi sestojev, deleža kmetijskih
površin, površinskega deleža debeljakov, deleža
slabo zasnovanih sestojev, oddaljenosti od krmišč
ter prisotnosti jelenjadi oziroma gostote njenega
odvzema.
Ocenjujemo, da se v poškodovanih drogovnjakih jelenjad zadržuje pretežno v hladnem
delu leta, saj zelo prevladujejo zimske poškodbe
(obgrizovanje debel) v deležu prek 95 %. Gosti
GozdV 69 (2011) 7-8

sestoji iglavcev zaradi prestrezanja večjega deleža
padavin, brezvetrja, višjih zimskih temperatur in
nižje snežne odeje (MOEN, 1976, MYSTERUD
et al., 1997, KIRCHOFF/SCHOEN, 1987) so za
živali ugodno termalno okolje. V drogovnjakih
pa živali poleg potreb po termoregulaciji laže
zadostijo tudi potrebe po varnosti. Potrebe po
kritju pred vznemirjanjem so v višjih nadmorskih
višinah (planota Jelovica) pomembne predvsem
v jesenskem obdobju (rast gob) in po njem do
večje snežne odeje, ko večina gozdnih cest ni več
dostopna obiskovalcem (avtomobilom), pozneje pa
morebiti zaradi gospodarjenja z gozdovi in divjadjo
(sečnja in spravilo lesa ter izvajanje lova). V poznih
zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih je
zaradi obilne snežne odeje obiskovalcem večji
del planote nedostopen, zato je v tem času rabo
drogovnjakov mogoče bolj povezovati s termalnim
kritjem in kritjem pred padavinami. V sredogorju
in nižjih nadmorskih višinah je poudarjena raba
drogovnjakov lahko povezana tudi z večjo gostoto
javnih cest, manjšo oddaljenostjo do javnih cest
in naselij, večjimi naselji in s tem povezano večjo
stopnjo vznemirjanja tudi v hladnem delu leta.
V sredogorju k večji stopnji vznemirjanja lahko
pripomore tudi intenziven pritisk z lovom predvsem v novembru in decembru. V teh mesecih
je bilo v loviščih proučevanega območja v letu
2009, npr., uplenjene 43 % jelenjadi, povprečna
nadmorska višina kvadrantov z uplenjeno jelenjadjo v teh dveh mesecih pa je bila 851 m. Ker se
živali morajo prehranjevati večkrat na dan in ob
tem v primerih vznemirjanja nerade izstopajo na
bolj odprte površine (presvetljeni sestoji, travniki,
pašniki), je v gostih sestojih lubje drevja praktično
edina dostopna hrana. Glede prehranskih potreb
živali bi lahko pojasnili tudi večjo poškodovanost
drogovnjakov v kvadrantih z manjšim deležem
debeljakov. V primerjavi z drogovnjaki je v debeljakih v toplem delu leta pa tudi v hladnem delu
v obdobju brez snega na voljo več prehranskih
virov, so pa slabo kritje. Zato se živali glede
na zadovoljevanje potreb po varnosti in hrani
skupaj v takšnih primerih očitno raje zadržujejo
v drogovnjakih.
Poškodovanost drogovnjakov se veča z večanjem deleža smreke v lesni zalogi sestojev in
je največja v najvišjem razredu (delež smreke
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>76,5 %). V zimskem obdobju jelenjad verjetno poudarjeno izbira sestoje z večjim deležem
smreke, saj je v njih manj snega, temperature pa
so višje (še posebno v gostih sestojih) v primerjavi s sestoji, kjer prevladujejo druge drevesne
vrste in v primerjavi s presvetljenimi sestoji ali
negozdnimi površinami. Tudi HAFNER/ČERNE
(2010) za isto proučevano območje v hladnem
delu leta ugotavljata večjo rabo sestojev z večjim
deležem iglavcev. Vpliv listavcev (manjši delež
v kvadrantih s poškodovanimi drogovnjaki v
primerjavi z nepoškodovanimi) je zaznati v
parcialnih primerjavah. V logistično regresijo pa
deleža bukve in drugih listavcev nismo vključili
zaradi multikolinearnosti z deležem smreke.
RHEINBERGER/SUTER (2006), npr., navajata,
da na pogostost poškodovanosti debel pozitivno
vpliva delež jesena, negativno pa delež bukve v
sestojih. JERINA et al. (2008), npr., ugotavljajo, da
se poškodovanost drogovnjakov manjša z večjim
indeksom pestrosti drevesnih vrst. V naši raziskavi smo v parcialnih primerjavah odkrili večjo
poškodovanost drogovnjakov v okolju z manjšim
indeksom pestrosti gozdnih združb, v nadaljnjih
analizah pa nismo odkrili tovrstnega vpliva. Res
pa je, da so predvsem na planoti Jelovici sestoji
precej spremenjeni.
Poškodovanost drogovnjakov je večja v razredih
z manjšim deležem slabo zasnovanih sestojev. V
razredih z deleži do 28,0 % je poškodovanost 2,2oziroma 2,3-krat večja kot v razredu najvišjem
razredu (>28,0 %). Jelenjad se raje prehranjuje
z lubjem drevja lepše zasnovanih sestojev, saj je
drevje manj vejnato, rast drevja je hitrejša, lubje
je tanjše. Iz raziskav drugih avtorjev je razvidno,
da je bolj poškodovano drevje manjših premerov
in večjih gostot. JERINA et al. (2008) navajajo,
da se verjetnost poškodovanosti smreke veča z
večjo gostoto drevja; največja je bila pri največji
gostoti, to je 3450 dreves/ha. V mlajših gostih
sestojih je lubje tanjše in bolj sočno, veliko vej
odmre, s čimer se zmanjša fizična zaščita debla.
V njih druge vegetacije skoraj ni, zato so tovrstni
sestoji privlačni za jelenjad. VOSPERNIK (2006)
navaja, da se verjetnost poškodb veča z večjo
gostoto sestoja in z večjim deležem smreke v
sestoju. Največjo poškodovanost drevja ugotavlja
pri srednji višini 20 m. RHEINBERGER/SUTER
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(2006) ugotavljata, da se poškodovanost debel
dreves manjša z večjo razvojno stopnjo sestoja
oziroma z večjo starostjo in manjšim številom
drevja. Mediana poškodovanih dreves v prsnem
premeru je bila pri jelki 11 cm, smreki 13 cm,
pri listavcih pa le 5–7 cm. Z večjim premerom
in starostjo se v lubju zmanjšuje delež organskih
sestavin (GRONBACH, 1964), medtem ko se
delež surovih vlaknin povečuje, povečuje pa se
tudi skorjavost lubja (WAGENFÜHR, 1984).
Lupljenje je tako z večjo starostjo revnejše s hranljivimi snovmi in zato manj zanimivo, lupljenje
pa je tudi mehansko oteženo. RHEINBERGER/
SUTER (2006) med najbolj preferenčnimi vrstami
za lupljenje navajata jesen (Fraxinus excelsior L.)
s 77 % deležem poškodovanih, sledi jelka (Abies
alba Miller) s 44 % poškodovanih, nato smreka
(Picea abies L.), gorski javor (Acer psevdoplatanus
L.) in drugi listavci z 20–30 %, medtem ko bukev
(Fagus sylvatica L.) praktično ni bila poškodovana.
Pri večini drevesnih vrst (razen jesena in drugih
listavcev) pa so bila izločena oziroma podstojna
drevesa pogosteje poškodovana v primerjavi z
drugimi. Tudi velikost poškodovane površine na
drevesu je bila največja pri jesenu.
V parcialnih primerjavah je zaznan vpliv višje
nadmorske višine na poškodovanost drogovnjakov
v primerjavi z nepoškodovanimi, vendar logistična regresija ne potrjuje tega vpliva. HAFNER
(1997) navaja, da se jelenjad na območju Jelovice
z obrobjem v zimskem času v večjem deležu
premakne v nižje nadmorske višine. HAFNER/
ČERNE (2010) pa za hladni del leta nista odkrila
vpliva nadmorske višine na prostorsko pojavljanje
jelenjadi. VOSPERNIK (2006), npr., navaja največjo poškodovanost v višinskem pasu med 400
in 1200 m, KIFFNER et al. (2008) pa ugotavljajo
večjo verjetnost za poškodbe debel na lokacijah
z debelejšo snežno odejo. Poškodovanost smrekovih debel je bila na vzhodnih legah manjša v
primerjavi s severnimi. RHEINBERGER/SUTER
(2006) ugotavljata, da je bila poškodovanost debel
dreves večja v višinskih pasovih od 600 do 1100
m v primerjavi z višinskimi pasovi nad 1100 pa
do 1400 m. JERINA et al. (2008) in KIFFNER
et al. (2008) navajajo tudi večjo poškodovanost
drevja na večjih nagibih terena. V naši raziskavi
nismo odkrili tovrstne odvisnosti, razen v parcialni
GozdV 69 (2011) 7-8
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Slika 2: Manjše krmišče, namenjeno jelenjadi in muflonom.
Figure 2: A smaller feeding site for deer and mouflon.

primerjavi, kjer je nakazana večja poškodovanost
v manjših nagibih. JERINA et al. (2008) navajajo
tudi večanje poškodovanosti drogovnjakov z večjo
jakostjo sončnega obsevanja. V naši raziskavi
tovrstnega vpliva od jakosti sončnega obsevanja
pozimi nismo odkrili niti v parcialni primerjavi.
V poletnem obdobju je v parcialni primerjavi
sicer zaznana večja poškodovanost drogovnjakov
v kvadrantih z manjšo jakostjo sončnega obsevanja, v logistični model zaradi multikolinearnosti
z drugimi pa te spremenljivke nismo vključili in
smo upoštevali nadmorsko višino.
Na poškodovanost drogovnjakov v proučevanem območju vpliva tudi delež kmetijskih
površin, in sicer se verjetnost za poškodovanost
manjša z njihovim večjim deležem. Poškodovanost je največja v najnižjih razredih (do 1,02 % in
1,02–6,45 % kmetijskih površin), kjer je 3,5-krat
oziroma 2,3-krat večja kot v najvišjem razredu
(več kot 27,74 %). Večji delež kmetijskih površin pomeni več potencialne hrane, zato je v tem
pogledu razumljiva razbremenitev oziroma manjša
poškodovanost gozdnih sestojev. Poškodovanost
se zelo zmanjša že v razredu z deležem 6,45–14,83
GozdV 69 (2011) 7-8

%, zato ocenjujemo, da v prehranskem pogledu
zadošča že majhen delež kmetijskih površin z
manjšo velikostjo prehranskih krp. JERINA (2006),
npr., ugotavlja, da se jelenjad v prehranjevanju na
kmetijskih površinah zadržuje blizu gozdnega
roba. 90 % vseh posnetih lokacij na negozdnih
površinah je bilo od najbližjega gozdnega roba
oddaljenih manj kot 92 m. Vpliva poškodovanosti
drogovnjakov glede na oddaljenost od gozdnega
roba nismo proučevali, JERINA et al. (2008) pa
za drogovnjake na Pohorju ugotavljajo, da so
poškodbe največje v oddaljenosti 600–800 m od
gozdnega roba, bliže in v večji oddaljenosti so
manjše. Tudi KIFFNER et al. (2008) navajajo, da
je bila večja verjetnost poškodovanih debel znotraj
sestojev v primerjavi z drevjem na robu sestoja.
Večjo poškodovanost drogovnjakov na območjih
z majhnim deležem kmetijskih površin pojasnjujemo z večjo rabo prostora z manjšimi kmetijskimi
površinami v hladnem delu leta. HAFNER/ČERNE
(2010) za isto proučevano območje ugotavljata,
da se v zimskem obdobju poveča raba območja
z večjim deležem gozdov, v razredih z deležem
gozda 80,4–90,8 % in 90,8–98,4 % je raba prostora
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1,6-krat oziroma 1,5-krat večja kot v najvišjem
razredu (>98,4 %). Na proučevanem območju je
v prostoru z manjšim deležem kmetijskih površin
manjša gostota javnih cest, naselja so manjša,
razdalje do javnih cest in naselij pa so večje. Zato
bi večjo poškodovanost drogovnjakov na območju
z manjšimi deleži kmetijskih površin lahko bolj
kot s kritjem pred vznemirjanjem pojasnjevali s
kritjem pred podnebnimi dejavniki (sneg, temperature, veter). Kljub temu iz lastnih izkušenj
ugotavljamo, da jelenjad tudi v takšnih primerih
na kmetijske površine izstopa pozneje, v nočnih
urah, na njih ostaja krajši čas in se dlje zadržuje
v sestojih kritja. Veliki rastlinojedi se namreč na
motnje odzivajo z izborom vegetacijskih oblik,
ki nudijo dobro kritje (HERBOLD, 1995, KUCK
et al., 1985, JERINA 2003, JERINA 2006) s spremenjenim ritmom dnevno–nočne aktivnosti
(HERBOLD 1995) in izogibanjem območjem s
pogostejšimi motnjami (EDGE/MARCUM, 1985,
KUCK et al., 1985, JERINA, 2003, JERINA, 2006).
JERINA (2003) za jelenjad v južnem delu Slovenije,
npr., ugotavlja, da se je verjetnost rabe prostora z
oddaljenostjo od glavnih cest strmo večala in je
bila v najbolj oddaljenih predelih 15-krat večja kot
blizu cest. Blizu glavnih cest, kjer je pogostnost
motenj zaradi prometa in obiskovalcev velika,
je spremljana jelenjad živela bolj prikrito in se
zatekala v sestoje, ki nudijo dobro varnostno kritje
(v mladovja). EDGE/MARCUM (1985), npr.,
ugotavljata, da se vapiti izogiba predelom, ki so
od delovišč - cest oddaljeni manj kot kilometer.
RHEINBERGER/SUTER (2006) pa, npr., nista
odkrila, da bi bila poškodovanost debel dreves
(drogovnjakov) v kakršni koli odvisnosti od
oddaljenosti do najbližje hiše.
Poškodovanost drogovnjakov se manjša z
oddaljenostjo od krmišč. V razredu z oddaljenostjo
do 797 m je 1,6-krat večja, v razredu 797–1367 m
pa 2,0-krat večja kot v najvišjem razredu (>3103
m). HAFNER/ČERNE (2010) za isto proučevano
območje ob primerjavi vpliva okoljskih dejavnikov
na razporeditev jelenjadi v toplem in hladnem delu
leta ugotavljata, da se v hladnem delu leta jelenjad
premakne bliže krmiščem in bliže prostoru s
položenimi večjimi količinami krme, vpliv količine
krme pa je značilen tudi v toplem delu leta. Kljub
precejšnji količini hrane, ki je na voljo v intenzivno
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gospodarjenih gozdovih proučevanega območja,
pa jelenjad svoje habitate oblikuje tudi glede
na porazdelitev krmišč dopolnilnega zimskega
krmljenja. MEHLE (1995), npr., ugotavlja, da je
na Jelovici količina rastlinske biomase, primerne
za prehrano, v povprečju 1088,2 kg/ha, od tega je
31 % lesnate biomase. JERINA et al. (2008), npr.,
v raziskavi na Pohorju ni odkril vpliva krmišč
dopolnilnega krmljenja divjadi na poškodovanost
smrekovih drogovnjakov. Čeprav je v zimskem
obdobju na območjih z intenzivnim gospodarjenjem z jelenjadjo pomembna tudi dopolnilna
hrana s krmišč (ADAMIČ, 1989, ADAMIČ,
1990, JERINA, 2006), pa očitno bližina krmišč
ne pogojuje vedno tudi večje verjetnosti poškodb
debel. Pomen hrane s krmišč v skupni prehrani
jelenjadi je poleg od letnega časa odvisen tudi od
naravne ponudbe hrane v določenem okolju ter od
podnebnih značilnosti določenega območja (npr.
temperature, debeline in trajanja snežne odeje),
pa tudi od kondicije živali v populaciji (OZOGA/
VERME, 1982, ADAMIČ, 1990). Zato se pomen
krmišč in njihov vpliv na poškodovanost debel
lahko razlikujeta med območji in tudi med leti.
VÖLK (1998a) in VÖLK (1999a) navaja, da imata
v R Avstriji najmanjši odstotek poškodovanosti
debel dežela z najmočnejšim obsegom zimskega
krmljenja in velikimi skupinami jelenjadi na
krmiščih ter na drugi strani dežela z najmanjšim obsegom zimskega krmljenja in majhnimi
skupinami jelenjadi na krmiščih.
Logistična regresija napoveduje, da je poškodovanost drogovnjakov večja v okolju z večjo
gostoto odvzema jelenjadi. Ugotovitev je nakazana
že v parcialni primerjavi z najvišjim rangom
in je razumljiva, saj je večja gostota odvzema
praviloma v okolju z večjo gostoto populacije,
večje število jelenjadi pa mora zaužiti tudi večjo
količino hrane. V kvadrantih z gostoto odvzema
jelenjadi do 0,167 glav/100ha znaša poškodovanost drogovnjakov 43 % v primerjavi s kvadranti,
kjer je bila gostota odvzema večja od 0,167 glav
jelenjadi/100ha. Pri tem je treba pojasniti, da je bil
delež kvadrantov, v katerih ni bilo evidentiranega
odvzema jelenjadi, visok (59 %), zato so rezultati
v tem pogledu zgolj informativne narave. Tudi v
drugih raziskavah nekateri avtorji potrjujejo vpliv
gostote jelenjadi na poškodovanost (smrekovih)
GozdV 69 (2011) 7-8
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Slika 3: Poškodovani drogovnjaki na Jelovici
Figure 3: Damaged pole stands on Jelovica

drogovnjakov, medtem ko drugi ne ugotavljajo
tega vpliva. JERINA et al. (2008) navajajo, da se
verjetnost za poškodovanost drogovnjakov veča
z večjim indeksom populacijske gostote jelenjadi
ob dejstvu, da je rezultat zaradi skopih podatkov
o gostoti jelenjadi zgolj informativne narave.
KIFFNER et al. (2008) ugotavljajo, da se verjetnost lupljenja veča z vsakim kosom uplenjene
jelenjadi na km2 za približno 30 %. VOSPERNIK
(2006) navaja večji obseg poškodb v osrednjem
delu populacijskega arela jelenjadi v primerjavi
z robnim delom, v katerem jelenjad ni prisotna
vse leto. AKASHI/TERAZAWA (2004) za nekatere drevesne vrste ugotavljata večjo verjetnost
poškodb v povezavi z gostoto jelenjadi, za druge
drevesne vrste pa ne. VÖLK (1998b) in VÖLK
(1999b) pa za nekatere dele Avstrije navaja, da
gostota jelenjadi kljub njenemu velikemu prostorskemu variiranju ne vpliva na obseg poškodb
drevja. Najmanjšo poškodovanost drevja – kljub
visoki gostoti jelenjadi – ugotavlja v primerih
GozdV 69 (2011) 7-8

naravnih gozdnih sestojev s pestro horizontalno
in vertikalno zgradbo. V takšnih primerih je
vpliv jelenjadi na smrekove drogovnjake skrit v
okoljskih dejavnikih, ki pogojujejo nosilno zmogljivost okolja in prehransko strategijo jelenjadi
(JERINA et al., 2008). V gozdovih z uravnoteženim
razmerjem razvojnih faz ter pestro horizontalno
in vertikalno sestavo je odstotek poškodovanih
sestojev (dreves) lahko kljub visoki gostoti jelenjadi
relativno nizek.

7
7

POVZETEK
SUMMARY

Poškodbe mlajših sestojev, ki jih z obgrizovanjem
in lupljenjem lubja povzroča jelenjad, so tudi v
proučevanem območju resen ekonomski in ekološki problem. V povezavi s poškodbami zaradi
objedanja popkov in poganjkov so bile že pred
desetletji argument nasprotovanju prisotnosti
jelenjadi in zahtevam po zmanjševanju njene
gostote in omejevanju širjenja, pri čemer pa se
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je zanemarjalo druge ekološke vzroke, ki lahko
vplivajo na poškodbe.
Raziskava temelji na lokacijah poškodovanih in
nepoškodovanih drogovnjakov, ki so prostorsko
umeščene v kilometrske kvadrante velikosti 100
ha. Skupno je bilo v raziskavi upoštevanih 533
kvadrantov, od tega je bilo 149 pozitivnih primerov
(poškodovani) in 384 negativnih primerov (nepoškodovani drogovnjaki). Površina pokriva areal
(sub)populacije jelenjadi na območju Jelovice z
obrobjem. Podatke o zgradbi prostora in drugih
obravnavanih okoljskih spremenljivkah smo
pripravili na temelju lastnih podatkovnih baz, ki
vključujejo tudi druge javno dostopne podatkovne
baze. V raziskavo smo vključili 49 okoljskih spremenljivk, ki bi lahko vplivale na poškodovanost
sestojev. Pri analizah smo uporabili univariatne
statistične metode in binarno logistično regresijo.
Neodvisne spremenljivke, katerih vpliv na odvisno
je bil nelinearen, smo kategorizirali pred vključitvijo v logistični model. Pri vseh parih neodvisnih
spremenljivk smo v primeru multikolinearnosti
iz analize izključevali eno izmed spremenljivk
v paru. Binarna logistična regresija kaže, da je
verjetnost rabe prostora multivariatno določena
z vrednostmi šestih okoljskih spremenljivk. Na
poškodovanost drogovnjakov vplivajo: delež
kmetijskih površin, delež, debeljakov, smreke in
delež slabo zasnovanih sestojev, oddaljenost od
krmišč ter gostota odvzema jelenjadi.
Gosti sestoji iglavcev zaradi prestrezanja
večjega deleža padavin, brezvetrja, višjih zimskih
temperatur in nižje snežne odeje nudijo živalim
ugodno termalno okolje, na večjih površinah
drogovnjakov pa živali poleg potreb po termoregulaciji laže zadostijo tudi potrebe po varnosti.
Poškodovanost drogovnjakov se veča tudi z vedno
večjim deležem smreke v lesni zalogi sestojev in
manjšim deležem kmetijskih površin. Ugotovitev
je mogoče povezovati z ugodnejšim termalnim
okoljem in prehranskimi spremembami v zimskem obdobju, še posebno v obdobju z debelo
snežno odejo. V iglastih sestojih je termalno
okolje ugodnejše v primerjavi s sestoji listavcev, v zimskem času pa se v prehrani jelenjadi
zmanjša delež trav in poveča delež olesenelih
delov rastlin (popki, poganjki mladja gozdnega
drevja in grmovja), tudi iglavcev. Glede vpre344

hranskih potreb živali bi lahko pojasnili tudi
večjo poškodovanost drogovnjakov v kvadrantih
z manjšim deležem debeljakov. V primerjavi z
drogovnjaki je v debeljakih v toplem, pa tudi
v hladnem delu leta, v obdobju brez snega, na
voljo več prehranskih virov, so pa slabo kritje.
Zato se živali glede na zadovoljevanje potreb
po varnosti in hrani skupaj v takšnih primerih
očitno raje zadržujejo v drogovnjakih. Nekateri
avtorji navajajo tudi vpliv nadmorske višine in
topografskih značilnosti terena na poškodovanost
debel mladih dreves. V pričujoči raziskavi je vpliv
nadmorske višine in nagiba terena zaznan le v
parcialnih, primerjavah, logistična regresija pa
tega vpliva ne predvideva.
Kljub znatnim količinam rastlinske biomase, ki
je jelenjadi dosegljiva v intenzivno gospodarjenih
gozdovih proučevanega območja, na razporeditev
jelenjadi in poškodbe gostih sestojev vpliva tudi
bližina krmišč. Poškodovanost se manjša z večjo
oddaljenostjo. Glede na ugotovitve različnih
avtorjev se pomen hrane s krmišč in njen vpliv
na poškodovanost debel med območji in med
leti lahko precej razlikuje. Poleg od letnega časa
je odvisen tudi od naravne ponudbe hrane ter
od podnebnih značilnosti določenega območja.
Logistična regresija napoveduje, da se poškodovanost drogovnjakov veča tudi z gostoto odvzema
jelenjadi. Podobno kot pri vplivih dopolnilnega
zimskega krmljenja se ugotovitve različnih avtorjev
razlikujejo tudi pri vplivih gostote jelenjadi na
poškodovanost debel mlajših dreves. Odstotek
poškodovanih sestojev (dreves) je v gozdovih z
uravnoteženim razmerjem razvojnih faz ter pestro
horizontalno in vertikalno sestavo lahko relativno
nizek kljub visoki gostoti jelenjadi.

8

SUMMARY

Damage to younger stands caused by red deer
through browsing and bark stripping represents
a serious economical and ecological problem
also in the observed area. Together with the
damage caused by browsing of buds and sprouts
it has been representing an argument against the
presence of the red deer and request for reducing
their density as well as limiting their expansion,
whereby other ecological causes capable to affect
the damage has been neglected.
GozdV 69 (2011) 7-8
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The research is based on the locations of the
damaged and undamaged pole stands spatially
fitted into kilometer quadrants of 100 ha in size.
The research took a total of 533 quadrants into
account, thereof 149 positive cases (damaged)
and 384 negative cases (undamaged pole stands).
The stretch of land covers the red deer (sub)
population area on Jelovica and its periphery.
The data on space structure and other studied
environmental variables were prepared based
on our own databases that include also publicly
accessible databases. 48 environmental variables
that could affect the damage to the stands were
included into the research. We applied univariate
statistical methods and binary logistic regression
in our analyses. The independent variables whose
impact on the dependent one was non-linear were
categorized before incorporation in the logistic
model. As to all pairs of independent variables,
we excluded one of the variables in the pair from
the analysis in the case of multicolinearity. Binary
logistic regression shows the probability of space
use to be multivariately determined by the values
of six environmental variables. Damage to a pole
stand is affected by: share of agricultural areas,
share of, large diameter tree stands, spruces and
share of poorly designed stands, distance from
feeding sites, and density of red deer harvest.
Dense coniferous stands offer a favorable
thermal environment to the animals due to the
interception of a larger precipitation share, calm,
higher winter temperatures, and lower snow
coverage; in addition to the needs for thermoregulation, animals easier satisfy their needs
for cover in larger pole stand areas. Damage to
pole stands increases due to increasing share of
spruce in stands’ growing stock and to decreasing
share of agricultural lands. These findings can be
related to more favorable thermal environment
and change of nutrition in winter, above all in the
high snow cover period. Thermal environment
in coniferous stands is more favorable than in
deciduous stands, the share of grasses in the red
deer nutrition decreases and the share of woody
plant parts (buds, sprouts of young forest trees and
bushes), as well as coniferous trees, increases in
winter. Larger pole stand damage in the quadrants
with lower share of large diameter trees could also
GozdV 69 (2011) 7-8

be explained with respect to nutritional needs
of the animals. Compared to pole stands, more
nutrition sources are available in large diameter
tree stands in both warm and cold part of the
year, in the snowless period, but they offer poor
cover. The animals in such cases obviously prefer
to stay in pole stands regardless of improbability
of simultaneously satisfying the needs for safety
and nutrition. Some authors also list the impact
of altitude and topographic characteristics of the
terrain on the damage to young tree trunks. In the
present research, the impact of the altitude and
terrain slope has been perceived only in partial
comparisons; however, the logistic regression
does not predict this effect.
Despite substantial quantities of vegetable
biomass available to red deer in intensely managed forests of the studied area, the closeness of
feeding sites also affects the red deer distribution
and damage to the dense stands. The damage
decreases with the increasing distance. According
to the findings of diverse authors, the importance
of forage from feeding sites and its impact on the
damage to tree trunks can differ considerably
between areas and years. In addition to the season
it also depends on natural forage supply and on
climatic characteristics of an individual area.
Logistic regression predicts pole stand damage to
increase also with the density of deer harvesting.
Similarly as with the impacts of additional winter
feeding, findings by diverse authors also differ
with regard to the impacts of deer density on the
damage to younger tree trunks. The percentage of
the damaged stands (trees) in forests with balanced
proportion of development phases and varied
horizontal and vertical structure can be relatively
low despite high red deer density.

9
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1

UVOD

Ko sem januarja 2008 pri svojem delu revirnega
gozdarja v Halozah – zaradi zaščite interesa nekega
gozdnega rezervata, nekemu lastniku, čigar gozd
meji na ta rezervat, – želel z odločbo preprečiti
izvedbo sečnje – dokler ne bi izpolnil pogojev
(izgradnja vlake), in se pri tem zatekel k mnenju
pravne službe na Zavodu za gozdove Slovenije –, je
bil glavni argument za odpravo pogojne prepovedi
lastniku neustrezno izdelan gozdnogojitveni načrt
(v nadaljevanju GGojN). Odločba o neodobritvi
poseka je padla še pred samo izdajo, ker so bili
v takrat aktualnem GGojN omejitve in pogoji
za gospodarjenje z gozdovi v bližini gozdnega
rezervata sicer navedeni, ni pa bila izvedena javna
predstavitev pred samim sprejemom načrta. Lastnik
gozda torej ni bil seznanjen z načrtovanimi omejitvami in pogoji pri gospodarjenju v njegovem
gozdu, niti ni imel možnosti podati svoje pripombe
k predpisanim ukrepom. Posledica takega primera
je bila, da sem tisti GGojN izdelal ponovno. Tokrat
prvič dosledno in popolnoma v skladu z zakonodajo. To je bil svojevrsten presedan in na neki način
sprožilec nekaterih sprememb v dotedanji praksi
izdelovanja GGojN. Namreč: čeprav od leta 2006
zakonodaja v postopek izdelave GGojN vgrajuje
vse bistvene elemente Arhuške konvencije, do
348

januarja 2008 nihče ni imel informacije, kakšen
naj sploh bo postopek same izdelave, predvsem
javne predstavitve in sprejema gojitvenega načrta.
Na voljo ni bila niti ena predloga vabila. Zdaj je
situacija drugačna; izdelana so podrobna navodila
za izdelavo GGojN in vodenje postopka javne
razgrnitve. A kljub temu želimo opozoriti na
problematiko gozdnogojitvenega načrtovanja v
specifičnih slovenskih demografskih razmerah;
to je v predelih Slovenije, kjer je gozdna posest
zasebna in izrazito razdrobljena. V takih predelih
se gozdarji z integracijo načel arhuške konvencije
v zakonodajni okvir naenkrat srečujemo s problemom popolne participacije pri odločanju v
nekaterih postopkih, ki so dolgo veljali za izključni
domicil stroke. Rigoroznost popolne participacije
v ekstremno razdrobljeni gozdni zasebni posesti
pa je tolikšna, da le-ta s sabo prinese vprašanja o
učinkovitosti in sploh smiselnosti takega načina
načrtovanja.
Namen prispevka je osvetlitev ozadja zakonodajnega okvirja načrtovanja GGoj, preveriti
njegovo usklajenost s temeljnimi smernicami
Arhuške konvencije in izpostaviti nekaj dilem v
povezavi z učinkovitostjo in smiselnostjo obstoječe
oblike načrtovanja v specifičnih drobnoposestni* I. K., univ. dipl. inž. gozd., igor.kopse@zgs.gov.si
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ških razmerah in ki prevladujejo v večini kolinskih
in gričevnatih predelih Slovenije.

2

GOZDNOGOJITVENO
NAČRTOVANJE V LUČI ArhuŠKE
KONVENCIJE
2.1 Kaj je Arhuška konvencija?

Arhuška konvencija je skrajšano ime za Konvencijo
o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih
zadevah. Slovenija jo je skupaj s petintridesetimi
državami sveta in Evropsko unijo podpisala 15.
avgusta 1998 na 4. ministrski konferenci Okolje za
Evropo v Arhusu na Danskem. Leta 2004 je državni
zbor sprejel zakon o ratifikaciji te konvencije(11) in
s tem sprožil obsežen cikel sprememb okoljske
zakonodaje v pomenu implementacije arhuških
načel v vsa zadevna področja, med drugim tudi
področje gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrtovanja.
Temeljna načela Arhuške konvencije glede
demokratičnih pravic posameznika in civilne
družbe na področju varstva okolja so:

–– načelo prostega dostopa do informacij o
okolju,
–– načelo možnosti sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev javne oblasti, povezanih z
okoljem,
–– načelo dostopa do pravnega varstva v okoljskih
zadevah.

Konvencija uvaja minimalne standarde, ki
jih morajo države pogodbenice upoštevati pri
zagotavljanju navedenih treh sklopov pravic in
zavezuje vse organe javne oblasti, od najvišjega
zakonodajnega organa do javne uprave.

2.2 Zadevnost gozdnogojitvenega
načrtovanja do Arhuške konvencije
Prvo vprašanje v povezavi z GGojN in Arhuško
konvencijo je, ali slednja sploh zadeva GGojN?
GGojN je vendar le samo izvedbeni načrt oziroma
»konkretizacija« gozdnogospodarskega načrta
gospodarske enote (v nadaljevanju GGN), slednji
pa že ima predpisane in vgrajene vse bistvene
mehanizme Arhuške konvencije. V postopku
nastajanja in sprejemanja GGN je javnost že
imela možnost sodelovanja in vplivanja, prav tako
ima možnost dostopa do informacij pa tudi do
GozdV 69 (2011) 7-8

dostopa do pravnega varstva v gozdnogospodarskih zadevah. Zakaj bi potem morali pri izdelavi
GGojN ponovno upoštevati načela konvencije, ko
pa vendarle gre za povsem strokovno zadevo, ki v
najboljšem primeru zadeva le še lastnika gozda?
Odgovor je, da zadeva. To navaja 6. člen besedila
Arhuške konvencije(4). Čeprav gozdarstvo kot
dejavnost ni eksplicitno našteta v prilogi konvencije
kot tista, za katero je obvezno uporabljati načela
konvencije, prvi odstavek 6. člena konvencije
jasno navaja, da se načela konvencije uporabljajo
tudi pri odločanju o dejavnostih, ki niso posebej
našteta v prilogi, a pomembno vplivajo na okolje.
In GGojN je podlaga za izvedbo del v gozdovih in
ima kot tak pomembno vpliva na okolje. Naj gre
le za običajno izbiro dreves, ki jih bodo posekali,
ali intenzivnost sečnje v določenem prostoru in
časovnem obdobju ali novogradnjo traktorske
vlake itn. …, z vsakim posegom v gozd v končni
fazi vplivamo na okolje.
Po 3. členu besedila Arhuške konvencije med
»okoljske informacije« spadajo vse pisne, vizualne,
zvočne in elektronske informacije o stanju elementov okolja, kot so krajina in naravna območja,
biološka raznovrstnost in njene sestavine. Po tej
dikciji so okoljske informacije prav vsi načrtovani
ukrepi v GGojN, saj s kakršnim koli predpisanim
ukrepom gospodarjenja z gozdom hote ali nehote
vplivamo na naravno okolje, krajino in biotsko
sestavo okolja.
Da Arhuška konvencija zadeva GGojN, na neki
način potrjuje tudi geneza zakonodajnega okvirja,
ki zadeva GGojN. Ob prvi omembi GGojN v
Zakonu o gozdovih iz leta 1993(1), je GGojN zgolj
na grobo definiran in opredeljen kot podlaga za
izbiro morebitnega drevja za posek. V tem zakonu
še ne najdemo ničesar o zgradbi, pogojih in načinu
izdelave GGojN, ki je izključno domena stroke oz.
Zavoda za gozdove Slovenije. Leta 1998 oz. pet
let pozneje je začel veljati Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih(5). Po tem
pravilniku sta natančno opredeljeni zgradba in
vsebina GGojN. Prvič je zapisana tudi obveznost,
da se k sodelovanju pri izdelavi GGojN pozove
lastnike gozda, ki morajo imeti možnost dati svoje
mnenje k osnutku. Vendar v tem pravilniku še ni
opredeljen način obveščanja lastnikov, pa tudi
ne natančno opredeljen postopek sprejemanja
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GGojN. Leta 2006 je začel veljati Pravilnik o
spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih(6). V tem pravilniku
je področje GGN in GGojN temeljito dopolnjeno
predvsem glede upoštevanja načel Arhuške konvencije. V povezavi z GGojN sta dopolnjeni dve
bistveni vsebini, in sicer eksplicitna obveznost, da
se lastnike gozdov pozove k sodelovanju v pisni
obliki, in možnost, da lastniki gozdov kadar koli
sprožijo postopek za obnovo načrta.

2.3 Načelo dostopa do okoljskih
informacij
Glede izvrševanja pravice dostopa javnosti do
okoljskih informacij pri nastajanju GGojN ali
pri obstoječih veljavnih GGojN ni posebnosti
in težav. V času uradnih ur so GGojN kadar
koli dostopni zainteresirani javnosti na vpogled
na sedežih krajevnih enot ZGS. Če stranke to
želijo, jim zadevni del načrta kopirajo, pri čemer
jim zaračunajo materialne stroške v skladu s
cenikom ZGS.
Edino pripombo glede izvrševanja načel konvencije o dostopu do okoljskih informacij si zasluži
dikcija 5. člena konvencije, ki določa, naj bodo
okoljske informacije v obliki okoljskih politik in
politik, povezanih z okoljem, načrtov in programov
postopoma na voljo v elektronskih podatkovnih
bazah in so javnosti lahko dostopne v javnih telekomunikacijskih omrežjih. Glede na zdajšnjo stopnjo
informatiziranosti javnih služb in glede na to, da
zdaj načrti v celoti nastajajo v digitalni obliki, je
nesprejemljivo, da pristojni organ še ne omogoča
javnega vpogleda v obstoječe načrte prek spleta.
Večina GGojN, ki so nastali v zadnjem obdobju,
je v popolni digitalni obliki in ni prav nobene
ovire, da jih ne bi mogli arhivirati na strežnikih
na način, da bi bili dostopni javnosti. Enako velja
za osnutke novonastajajočih GGojN.

2.4 Načelo udeležbe javnosti pri
odločanju v okoljskih zadevah
Besedilo Arhuške konvencije v svojem 6. členu
jasno in nedvoumno določa, da morajo države
pogodbenice v skladu s svojo notranjo zakonodajo
omogočiti udeležbo javnosti tudi pri odločanju o
posebnih dejavnostih, ki niso izrecno navedene
v prilogi 1 te konvencije, a bi lahko pomembno
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vplivale na okolje. Ker gozdarsko načrtovanje
(GGN in GGojN) ni posebej navedeno v tej prilogi,
ju torej zajame ta člen. Naš zakonodajalec je zato
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih(5) iz leta 1998, v katerem je predvideno
samo to, da je lastnike gozdov »potrebno« povabiti
k sodelovanju oz. jih pozvati, naj dajo pripombe k
osnutku GGojN, ne pa tudi način vabljenja in sodelovanja. V letu 2006 se je spremenil(6) in dopolnil
tako, da je pripravljalcu načrta, to je Zavodu za
gozdove Slovenije, izrecno zapovedano »pisno«
vabljenje vseh lastnikov gozdov, ki jih zadeva
načrt. Kako pristojne službe razumejo dikcijo
»pisno«, pa več v poglavju 3.2. Lastniki morajo
imeti možnost podajati svoje pripombe ustno na
zapisnik ob terenskem ogledu ali ob razgrnitvi
osnutka ter pisno na naslov pristojne krajevne
enote ZGS. Pri izdelavi GGojN mora načrtovalec
njihove predloge, potrebe in zahteve upoštevati,
če niso v nasprotju z GGN. Prav tako je v duhu
konvencije naveden najmanjši časovni razpon za
možnost dajanja pripomb, to je 14 dni od dneva
javne predstavitve. Vse poznejše dopolnitve in
spremembe pravilnika(12)(13) na področju GGojN
ne vnašajo sprememb.
V naslednjem 7. členu konvencija določa,
da mora zakonodajalec glede udeležbe javnosti
pri načrtih, programih in politikah v povezavi z
okoljem »opredeliti javnost, ki lahko sodeluje«.
Po pravilniku je »javnost« opredeljena in omejena
izključno na lastnike gozdov, ki jih GGojN zadeva.
V skladu s pravilnikom torej načrtovalcu ni treba
obveščati in vabiti drugih morebitnih fizičnih ali
pravnih oseb, ki bi jih načrt lahko zadeval. Npr.:
prvega neposrednega soseda nekega lastnika, ki je
sicer zunaj načrta, a sečnja na sosednji parceli, ki
pa je v okviru načrta, vpliva tudi na njegov gozd.
Nadalje: lovske organizacije v primerih, ko se
sečnje ali gradnje traktorskih vlak načrtujejo na
območjih s poudarjeno ekološko funkcijo. Ali,
npr., društvo za opazovanje ptic, kadar načrtujemo ukrepe na območjih gnezdišč redkih vrst
ptic itn. …V tem delu torej pravilnik ne povzema
dosledno načel konvencije, ki določa, da »vključena javnost« pomeni vso javnost, ki jo okoljsko
odločanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo ali ki
ima interes pri okoljskem odločanju. Po konvenciji
Nadaljevanje na strani 367
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Nadaljevanje s strani 350
imajo tak interes predvsem nevladne organizacije,
ki spodbujajo varstvo okolja in izpolnjujejo vse
zahteve notranje zakonodaje.

2.5 Načelo dostopa do pravnega varstva
v okoljskih zadevah
Dostop do pravnega varstva je v konvenciji
opredeljen v 9. členu. Po tem členu mora zakonodajalec v okviru svoje notranje zakonodaje
zagotavljati, da ima vsaka oseba, organizacija, ki
meni, da njen zahtevek ni bil ustrezno obravnavan
ali upoštevan, možnost dostopa do revizijskega
postopka pred sodiščem ali pred drugim neodvisnim in nepristranskim telesom. Po pravilniku
je tej dikciji zadoščeno na način, da lastnik gozda
lahko kadar koli poda pobudo za obnovo GGojN.
Če pristojna krajevna enota ZGS ne upošteva te
pobude, lastnik pri centralni enoti ZGS lahko
zahteva komisijsko preveritev GGojN. Komisija,
ki jo predlaga strokovni svet in imenuje direktor
ZGS, najpozneje v dveh mesecih po prejemu zahteve lastnika preveri ustrezni del GGojN, sprejme
sklep o potrebi po obnovi načrta in o tem obvesti
pristojno krajevno enoto ter vse navzoče pri komisijski preveritvi. Na komisijsko preveritev se povabi
lastnika gozda, Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije ter ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
O morebitnih sporih med lastniki gozda in ZGS
glede GGojN odloča ministrstvo, pristojno za
gozdarstvo.
Kot je razvidno iz navedenega, je načeloma
zagotovljeno načelu dostopa do pravnega varstva
lastnikom gozdov, ki jih zadeva načrt. Ni pa ta
rešitev ustrezna glede preostale javnosti, ki bi jo
načrti lahko zadevali, ker pač omenjeni pravilnik
pod »zadevno javnost« šteje le lastnike gozdov.

3

GOZDNOGOJITVENO NAČRTOVANJE V PRAKSI V RAZMERAH
DROBNE IN RAZPRŠENE
ZASEBNE GOZDNE POSESTI NA
KRAJEVNI ENOTI PTUJ
3.1 Vabljenje lastnikov gozdov k
sodelovanju pri izdelavi GGojN
ZGS vsako leto na nacionalni ravni načrtuje
izdelavo in obnovo GGojN v višini približno ene
desetine površine vseh gospodarskih gozdov v
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Sloveniji. Po poročilih o delu Zavoda za gozdove
za leta 2006(2), 2007(8) in 2008(14) je bila v letih
2006–2008 realizacija 74 % do 97 %. Uradnega
podatka, ali so v teh letih izdelani GGojN, izdelani
tudi dosledno v skladu s pravilnikom, predvsem v
delu, ki se nanaša na postopek javne predstavitve
in sodelovanja lastnikov, ni. Neuradno pa do
januarja 2008 naj ne bi bil noben GGojN izdelan
s postopkom javne razgrnitve ali vsaj dosledno v
skladu z dopolnjenimi določbami pravilnika iz leta
2006. Prvi naj bi začeli z izvajanjem doslednega
postopka sprejema GGojN na krajevni enoti Ptuj,
in sicer sprva le dva od sedmih tam zaposlenih
revirnih gozdarjev. Ko smo januarja 2008 na KE
Ptuj pripravljali prvi GGojN povsem dosledno z
določili zadnjega pravilnika, smo na prvo težavo
naleteli pri vabljenju lastnikov. Pravilnik eksplicitno določa, da je vabilo v pisni obliki. Ker v letu
2008 še ni bilo tipskega ali univerzalnega modela
vabila na ZGS, smo na KE Ptuj prvič sestavili
tipsko vabilo, ki naj bi ustrezalo potrebam pravilnika in samemu postopku sprejema GGojN,
hkrati pa odsevalo temeljna načela sodobnega
komuniciranja z zadevno javnostjo. Ker je v
večini zelo laična populacija, še posebno, ko gre
za starejše lastnike s podeželja, jim je bilo treba
poleg temeljnih podatkov o sami javni razgrnitvi
preprosto predstaviti še, kaj je GGojN in za kaj
se pri GGoj načrtovanju sploh gre. V vabilu smo
lastnike tudi dodatno opozorili na dejstvo, da če
se ne odzovejo, se bo štelo, kot da se z načrtom
strinjajo. Prav ta dodatek je bil najverjetneje tisti,
ki je vabljencem vzbudil pozornost in zavest, da
najmanj, kar morajo storiti, je, da se nekoliko
bolje pozanimajo o vsem skupaj. Brez tega pojasnila bi bil že tako skromen odziv lastnikov glede
sodelovanja pri pripravi GGojN najverjetneje še
skromnejši. Tako smo komunikacijo z lastniki
poskusili čim bolj približati načelu pravilnosti
in resničnosti.
Ob doslednem spoštovanju pravilnika pri osebnem pisnem vabljenju lastnikov gozdov se je na
primeru KE Ptuj izkazalo, da se bodo s tiskanjem
in pošiljanjem vabil tako velikemu številu lastnikov
znatno povečali stroški pisarniškega poslovanja.
Zato je ZGS sredi leta 2008 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovil prošnjo za
dodatno razlago Pravilnika o gozdnogospodarskih
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in gozdnogojitvenih načrtih(6). Iz Ministrstva so
vrnili naslednje neobvezno pravno mnenje(9):
»Namen 65. člena Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, ki določa javno
obravnavo gozdnogojitvenih načrtov, je zagotoviti
uresničevanje interesov lastnikov gozdov v okviru
strokovnih usmeritev in ukrepov. Po mnenju MKGP
velikost parcele (posesti) ne sme predstavljati kriterija, na podlagi katerega lastnika na predstavitev
gozdnogojitvenega načrta vabimo ali ne. Kot pisno
povabilo se šteje tudi pisno obvestilo o izdelanem
osnutku načrta posredovano na lokalno običajen
način, obvestilo preko lokalnih medijev in obvestilo
na spletnih straneh ZGS. Katere lastnike se bo na
predstavitev vabilo z osebnim pisnim vabilom, pa
naj bi se presojalo glede na lokalne značilnosti
posameznih revirjev.« Ker je z vidika organizacije, predvsem pa stroškov dela predlagani način
komuniciranja pomenil veliko racionalizacijo,
smo na KE Ptuj z letom 2009 začeli prehajati iz
individualnega vabljenja lastnikov na »kolektivni,
krajevno običajni način«. To je pomenilo, da
smo vabilo s priloženim poimenskim seznamom
lastnikov razobesili na oglasni deski KE Ptuj in
oglasni deski občine, kjer se je GGojN izdelal.
Od leta 2010 na KE Ptuj vseh sedem revirnih
gozdarjev izdeluje GGojN v skladu z delovnimi
navodili ZGS(15). Osnutkom GGojN tudi ne
prilagamo več poimenskih seznamov lastnikov,
temveč objavljamo le še splošna vabila na oglasni
deski krajevne enote, oglasnih deskah nekaterih
občin in internetni strani ZGS zgolj s priloženim
seznamom gozdnih parcel.

3.2 Sodelovanje lastnikov pri GGojN
Že pravilnik iz leta 1998(5) je določal, da se pri
izdelavi GGojN lastnike povabi ali pozove, da
dajo svoje mnenje k osnutku, od leta 2006 pa je
to postalo eksplicitna zahteva. To načeloma ne
pomeni težave, dokler se GGojN dela za enega ali
nekaj velikih lastnikov, npr. za državo, cerkev, velike
denacionalizirane lastnike, celke, velike kmetije ipd.
V takih primerih so lastniki praviloma nadpovprečno angažirani glede načrtnega gospodarjenja
z gozdom. Težava nastane, ko se načrti izdelujejo v
drobni posesti, ko lastniki niso ekonomsko odvisni
od svojega gozda, niti nimajo nobenega interesa
za resno načrtno delo. V takih razmerah lastniki
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gozd kot lastnino pojmujejo povsem drugače kot
pri velikih lastnikih. Manjša kot je gozdna posest,
težje je gospodariti načrtno in obratno.
V letih 2008, 2009 in začetku 2010 je bilo
na KE Ptuj, dosledno v skladu s pravilnikom
in z metodo individualnega pisnega vabljenja,
izdelanih triintrideset GGojN za zasebno posest
v skupni površini 665 ha gospodarskih gozdov.
V teh gozdovih smo evidentirali in k sodelovanju osebno s pisemskim vabilom povabili 1.037
(so)lastnikov. V teh odsekih povprečna velikost
posesti znaša 0,64 ha na enega (so)lastnika. Od
vseh 1.037 vabljenih se je na osebno pisno vabilo
osebno na naslovu krajevne enote na Ptuju odzvalo
51 lastnikov ali 4,9 %, po telefonu pa še 37 ali 3,6 %.
Skupaj 88 (so)lastnikov ali 8,5 % vseh povabljenih.
Le približno ¼ vseh odzvanih je prišla na predstavitev točno v razpisanem terminu. Vsi drugi so
vzpostavili stik razpršeno, posamezno, praviloma
v okviru 14-dnevnega roka za dajanje pripomb.
Prav vse, brez ene same izjeme, je zanimalo, za
kaj sploh se pri vsem skupaj gre in kaj je GGojN.
Od vseh odzvanih smo prejeli le štiri pripombe na
osnutke GGojN in še te niso bile vsebinske narave
v povezavi z gospodarjenjem samim, temveč so
se v glavnem nanašale na to, ali je neka parcela
ali del neke parcele v naravi gozd ali ne in ali so
dostopne poti do stanovanjske hiše skozi gozd
gozdna cesta ali zasebna pot.
Od druge polovice leta 2009, v celoti pa v
letu 2010, smo na KE Ptuj opustili individualno
obliko vabljenja. Prav vsi revirni gozdarji vabijo
izključno le še prek oglasne deske KE, oglasne
deske nekaterih občin in spletne strani ZGS. Na
tak način smo na KE Ptuj v približno enem letu
na območju Haloz, spodnjega Dravskega polja
in Slovenskih goric obnovili ali na novo izdelali
163 GGojN za skupaj 7.534 ha gospodarskega
gozda. V to površino so zajeti državni in zasebni
gozdovi. S pomočjo podatkovnih baz ocenjujemo,
da skupno število vseh (so)lastnikov na omenjeni
površini znaša od 9.000 do 9.500 oziroma, da je
velikost posesti ocenjena na 0,80 do 0,85 ha/(so)
lastnika. In nismo bili presenečeni, ko smo ugotovili, da se nam je s spremembo načina vabljenja
bistveno zmanjšala količina administrativnega
dela v povezavi s postopkom sprejema načrtov,
saj v vsem letu nismo zabeležili niti enega samega
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odziva ne osebno ne po telefonu. Ni težko potegniti zaključka, da s takim načinom oglaševanja
informacija preprosto ni dosegla lastnikov in da
se moramo iskreno vprašati, kaj je namen takega
načina vabljenja (so)lastnikov gozdov.
Na podlagi izkušenj z individualnimi osebnimi
vabljenji v drobni razpršeni posesti v Halozah in
v Slovenskih goricah ugotavljamo, da se na individualno pisemsko vabilo v povprečju odzove do
10 % vabljenih in da med njimi ni nobene bistvene
razlike v odzivnosti glede na velikost posesti.
Izkazalo se je celo, da se največji posestniki v
Halozah, to so praviloma razni denacionalizacijski
upravičenci s posestjo nekaj ha pa do 30 ha, na
vabila sploh ne odzovejo. Prav tako nismo prejeli nobenega odziva s strani Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, kateremu smo v tem času
poslali vsaj petnajst individualnih vabil na javno
razgrnitev. Ugotovili smo tudi, da so uradne
evidence o lastništvu, ki jih imamo, neažurne,
saj od vseh poslanih vabil prejmemo od 5 do 8 %
vrnjenih ovojnic, in sicer bodisi ker naslovnik
ni znan, se je preselil ali je pokojni. Za gozdarja
načrtovalca pri predstavitvi GGojN je za lastnike,
ki so se odzvali, velik izziv ponavljanje ene in ista
vprašanja: kaj GGojN je, zakaj ga izdelujemo in
kako vpliva na gospodarjenje z gozdom za tiste
stranke, ki so se odzvale na vabilo. To je bilo treba
ponoviti vsakomur brez ene same izjeme med
odzvanimi. Prav nobeden od odzvanih ni zahteval terenskega ogleda, čeprav bi ga lahko. Kaj bi
bilo, če bi se, npr., na vabilo odzvalo več kot 50 %
vabljenih in bi jih vsaj polovica zahtevala terenski
ogled, si težko predstavljamo. Zelo verjetno bi
se tako početje hitro izkazalo kot neučinkovito,
nerealno ter bi krepko preseglo kadrovske in
finančne zmožnosti revirne službe.

3.3 Pravno varstvo lastnikov gozdov
glede GGojN
Zaenkrat še ni znan noben primer, da bi kateri od
lastnikov gozdov vložil pobudo za obnovo GGojN.
To možnost imajo lastniki gozda kadar koli ne
glede na datum nastanka GGojN. Teoretično je
torej mogoče, da lastnik poda pobudo za obnovo
načrt, takoj potem, ko le-ta začne veljati. Če pristojna krajevna enota ZGS pobude ne upošteva,
lastnik lahko vloži zahtevo za komisijsko preveritev
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GGojN na centralni enoti ZGS. V takem primeru
mora najpozneje v dveh mesecih strokovni svet
ZGS predlagati komisijo, direktor ZGS pa jo
imenovati. Na komisijsko preveritev GGojN je
treba povabiti tudi lastnika gozda, Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije in ministrstvo,
pristojno za gozdarstvo. Komisija nato sprejme
sklep o potrebi po obnovi GGojN in o tem obvesti
pristojno krajevno enoto ZGS in vse navzoče na
komisijski preveritvi.
Čeprav doslej še ni bilo tovrstnega primera, da
bi lastniki izkoristili možnost pravnega varstva
glede GGojN, se postavlja vprašanje, ali je predlagana rešitev v pravilniku optimalna in realna.
Brez dvoma predlagana rešitev dosledno upošteva
načelo pravnega varstva v skladu z Arhuško
konvencijo. V tem pogledu predlagani rešitvi ni
mogoče oporekati. Toda ali je predlagana rešitev
tudi učinkovita? Po uradnih podatkih ZGS imamo
v SLO z upoštevanjem solastnikov že 486.000
lastnikov(7). Težko si je predstavljati, kaj bi taka
ureditev pomenila v primeru, ko se pri majhnih
lastnikih gozdov ne bi srečevali s tako apatijo pri
načrtnem gospodarjenju z njihovimi gozdovi in
bi taki primeri ne bili izjemni.

4

RAZPRAVA

Načrtovanje GGoj je vrsto let veljalo za izključni
domicil stroke. Z družbenimi spremembami v
začetku 90. letih prejšnjega stoletja je najprej
nov pomen dobila zasebna lastnina. Začeti je
bilo treba upoštevati zasebno lastnino in mnenje
lastnika. Želja in potreba lastnika, in sicer kratkoročna in dolgoročna, sta dobili prednost pred
sicer za gozd in lastnika mnogo ustreznejšo in
dolgoročno koristnejšo izbiro. To je za generacijo starejših gozdarjev pomenilo velik premik v
miselnosti in odnosu do tega dejstva pri svojem
delu. Za uspešno delo gozdarja je postala pogoj
dobra komunikacija z neposredno zadevno in
širšo javnostjo. V poznih 90. letih so se tem
dejstvom pridružila nova spoznanja, in sicer, da
je gozdarstvo kot dejavnost v makro-, mezo- in
mikropogledu tudi poseg v okolje. Država je ratificirala arhuško konvencijo in v svojo zakonodajo
vključila načela in mehanizme te konvencije. Z
letom 2006 je zakonodajalec uredil tudi področje
GGojN. Kot smo analizirali, zaenkrat kaže, da
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je v postopkih izdelave GGojN v pomenu upoštevanja načel konvencije edini izraziti pridržek
v tistem delu, ki opredeljuje vključeno javnost.
Po pravilniku(6) je vključena ali zadevna javnost
samo lastnik gozda, ki ga zadeva GGojN. Ni pa
vključena druga javnost, ki bi jo načrt lahko
zadeval. Predvsem v luči Arhuške konvencije
se na tej točki postavlja vprašanje legitimnosti
takega načina načrtovanja GGoj.
Vsaj na področju GGojN, ki na nacionalni
ravni predstavlja mikroukrepe, v drobni posesti
večina operativne stroke sprejema te spremembe
z velikim zadržkom in jih jemlje kot nepotrebno
in nesorazmerno povečevanje birokracije. Še
posebno izrazito je tako dojemanje v razmerah
ekstremno drobne razpršene zasebne gozdne
posesti s povprečno površino manj kot 1 ha gozda
na posameznega (so)lastnika. V takih razmerah
ima gozdar občutek, da dela nekaj brez pravega
pomena, samo da zadovolji zahtevam. Predvsem
na račun številnih različnih, praviloma kratkoročnih interesov lastnikov gozdov, ki do načrtnega in dolgoročnega gospodarjenja z gozdom
praviloma nimajo nobenega interesa, ker od
njihovega gozda preprosto niso ne ekonomsko
ne kakor koli drugače odvisni. V takih razmerah
GGojN kot pripomočka pri delu ne uporablja
praktično noben gozdar, saj se mora pri odkazilu
drevja v drobni posesti vsakič odločati znova in
sproti prilagajati zahtevam lastnika ter danostim
njegovega gozda.
Vprašanje legitimnosti gozdnogojitvenega
načrtovanja se v drobni zasebni posesti postavlja
tudi ob predstavljeni praksi vabljenja lastnikov
gozdov. Zaradi enormne administrativne obremenitve pri individualnem vabljenju lastnikov k
sodelovanju ob nastanku GGojN se operativni
kader načrtno poslužuje kolektivnega pisnega
načina vabljenja lastnikov prek raznih oglasnih
desk, za katerega se že vnaprej ve, da bo odziv ničen
ali vsaj zanemarljiv. Tako sicer dobimo formalno
pravno urejene načrte, ki pa žal, če smo iskreni,
služijo sami sebi.
Čeprav zakonodajni okvir GGojN predvideva
popolno participacijo lastnikov v postopku izdelave načrta, pa praksa vabljenja lastnikov v drobni
posesti kaže, da je celo takrat, ko je iskren interes s
strani organa javne oblasti, da k nastanku GGojN
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z individualnimi pisemskimi vabili privabi čim več
lastnikov, interes za sodelovanje zanemarljiv. Na
osebna vabila se sicer v povprečju odzove slabih
10 % vabljenih, a praktično noben ne prispeva
vsebinskih pripomb. Vprašati se je treba, zakaj?
Odgovor je preprost. Tudi če bi želeli dati vsebinsko pripombo, jo dajo težko, ker samega načrta in
njegovih določil ne razumejo, niti nimajo prave
predstave, kaj posamezna določila dejansko tudi
pomenijo. So preprosto preveč laični partner da
bi lahko tvorno sodelovali.
V zaključku lahko strnemo ugotovitve, da se
načrti GGojN v drobni posesti v operativi praktično ne uporabljajo, da se zavestno izdelujejo
na način, ki lastnike ne privabijo k sodelovanju
ter da majhni lastniki niti sami nimajo interesa
pri nastanku. Ob tem se moramo vprašati, kje je
smisel take prakse? Ali ne bi bilo bolje razmisliti
o spremembah prakse in v prihodnje ustrezno
racionalizirati gojitveno načrtovanje?
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gozdove Slovenije, Večna Pot 2, Ljubljana, 5.12.2008,
šifra 0609-7/2008.
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Ur. l. RS, št. 12/2008.
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2008. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana 2009,
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6. 2009, šifra 212-19/2009.

PRIPOMBA RECENZENTA

Gozdnogojitveno načrtovanje,
Arhuška konvencija,
zdrava pamet in logika
Kolega Kopše v svojem članku utemeljuje, da
goznogojitveno načrtovanje »zadeva Arhuško
konvencijo«. Poglejmo, ali je temu res tako?
Arhuška konvencija, sprejeta v zelo simpatičnem mestu (bralcu, ki se bo morebiti namenil na
Dansko, vsekakor priporočam obisk), veljavna
od leta 2001, povzdigne cit. »deklarirane pravice
civilne družbe z znamenite konference oz. vrha v
Riu leta 1992 v pravno obvezujočo formo mednarodnega okoljskega prava« (Arhuška konvencija v
Sloveniji, Regionalni center za srednjo in vzhodno
Evropo, 2002). Bralcu, ki ga tematika zanima, toplo
priporočam! Slovenija je, skladno s priporočili iz
te študije, večinoma odpravila pomanjkljivosti
svojega pravnega reda.
Med drugimi pravicami javnosti do sodelovanja pri okoljskih zadevah (npr. sprejemanje
programov, politik, načrtov, pravica do okoljskih
informacij…), ima prizadeta javnost pravico
sodelovati pri pripravi in sprejemanju predpisov
GozdV 69 (2011) 7-8

s področja okolja. To pomeni, da je prizadeto
javnost potrebno ustrezno vključiti v pripravo
in sprejem predpisov, programov, ...
Gozdnogojitveni načrt ni niti program niti se
ne sprejema kot predpis, zato zanj proceduralna
določila konvencije ne veljajo (npr. pravica prizadete
javnosti za sodelovanje pri oblikovanju, sprejemanju,..). Zahteve konvencije so namreč izpolnjene na
ravni gozdnogospodarskega načrta, ki se sprejema
kot predpis (pravilnik ministra) in ima predpisano
proceduro sodelovanja prizadete javnosti (javna
razgrnitev, javna obravnava, obravnava in potrditve
na Svetih ZGS, vključevanje smernic vseh drugih
resorjev, npr ohranjanja narave, gospodarjenja z
vodami, kulturna dediščina, sodelovanje lastnikov, nevladnih organizacij, …). Če do popolne
implementacije konvencije tu še kaj manjka, je to
pač treba dopolniti.
Vse te postopke bi potem morali prenesti na
raven gozdnogojitvenega načrtovanja. Vključiti
bi morali ne le lastnike, ampak vso prizadeto
javnost. Si predstavljate vse te procedure, ki
veljajo za gozdnogospodarske načrte, porabo
časa, administrativne obremenitve, sprejemali
bi jih kot predpis (npr. pravilnik ministra)? Ali
je logično, da bi to bil cilj konvencije? Mesto za
zdravo pamet?
Napravimo še eno vzporednico. Za gradnjo
objektov v prostoru, ki niso PVO objekti (npr.
hiše, ceste,…) se konvencija tehnično in vsebinsko
konča na ravni občinskega prostorskega načrta,
občinskega podrobnega prostorskega načrta ali
državnega prostorskega načrta. Vsekakor na
ravni načrta, ki se sprejema kot predpis (običajno uredba vlade). Ne na ravni npr. gradbenega
dovoljenja!
V vseh prizadevanjih za človekove pravice
s področja okolja je uporaba zdrave pameti še
vedno prvo vodilo. Nekako se ne morem znebiti
občutka, da nimamo pravih (učinkovitih) idej
za kakovostno delo v gozdnem prostoru, pa se
zatekamo v zgodbe, ki kradejo čas in denar. Se
varam? Seveda se, med gozdarji je dobrih in
pravih idej na pretek, trdno verjamem, da je
ideja kolega Kopšeta le ihtav in morda premalo
premišljen rezultat želje po čim boljšem delu v
gozdnem prostoru.
Doc. dr. Darij Krajčič
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Strokovna razprava
GDK: 176.1 Fagus sylvatica:111.83:62(045)=163.6

Kakšna je prihodnost bukve?
Iz ozadja mednarodnega simpozija FAGUS 2010
Lado KUTNAR1, Gregor BOŽIČ2

1

UVOD

Pod delovnim naslovom Is there future for beech
– changes, impacts and answers je bil v hrvaškem
mestu Varaždin in madžarskem okrožju Zala v
zadnjih dneh oktobra 2010 mednarodni simpozij
Fagus 2010. Prireditev je potekala v organizaciji
Hrvaškega gozdarskega inštituta (Hrvatski šumarski
institut - CFI) in Madžarskega gozdarskega inštituta
(Erdészeti Tudományos Intézet – ERTI). Strokovno
srečanje je bilo umeščeno tudi na koledar dveh
pomembnih mednarodnih gozdarskih organizacij
– IUFRO (WP 1.01.07 on Ecology and Silviculture
of Beech) in European Forestry Institute (EFI).
Ključno vprašanje, ki so si ga organizatorji
simpozija postavili pred organizacijo srečanja, je
bilo, kakšna bi lahko bila prihodnost bukve (Fagus
sylvatica L.) ob napovedih podnebnih sprememb
na območju vzhodne in jugovzhodne Evrope. Na to
pomembno vprašanje so v okviru simpozija poskušali odgovoriti gozdarski in drugi strokovnjaki z
28 predavanji in 16 posterskimi predstavitvami.
Diskusija vseh predstavitev pa ni obravnavala samo
problematike v ožjem območju držav organizatoric,
temveč mnogo širše, saj so na simpoziju sodelovali
strokovnjaki iz štirinajstih držav (Bosna in Hercegovina, Češka, Francija, Hrvaška, Iran, Japonska,
Madžarska, Nemčija, Poljska, Slovaška, Slovenija,
Srbija, Švedska in Turčija).

2

SPOROČILO SIMPOZIJA

Predstavljene študije so obravnavale bukev v genetskem, ekološkem in gozdnogojitvenem pomenu.
Poleg tega so prikazale njen produkcijski potencial
v povezavi z načini gospodarjenja. Še posebej je
bila izpostavljena prilagoditvena sposobnost bukve
na podnebne spremembe. Simpozijske predstavitve so ustvarile zanimiv prerez skozi različne
vidike bukve, kot so: njena ekološka amplituda,
ekofiziološke značilnosti ter značilnosti biotskih
in abiotskih dejavnikov, ki ogrožajo bukev. Poleg
tega je bilo v več predstavitvah predstavljeno:
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njena genetska variabilnost in potencial ter gozdnogojitvene perspektive v povezavi z rastjo in
možnostmi obnove bukovih gozdov.
Na podlagi predstavitev različnih študij, v
katerih so obravnavali bukev ne samo v evropskem
prostoru, temveč veliko širše, na globalni ravni,
in na podlagi diskusije ob koncu dvodnevnega
simpozijskega srečanja je posebna skupina treh
najuglednejših strokovnjakov oblikovala zaključke
in sporočilo simpozija. Skupino so sestavljali
madžarski akademik prof. dr. Csaba Mátyás
(Gozdarska fakulteta Sopron, Univerza Zahodne
Madžarske), prof. dr. Ladislav Paule (Gozdarska
fakulteta, Tehnična Univerza, Zvolen, Slovaška)
in dr. Joso Gračan (dolgoletni direktor Hrvaškega
gozdarskega inštituta v Jastrebarskem). Glede na
osebne (dolgoletne) izkušnje in prikazane predstavitve so bili vsi trije enotni, da v gozdovih že
lahko zaznamo negativne posledice spreminjanja
podnebja. Po mnenju številnih strokovnjakov
lahko pričakujemo, da bodo ti učinki postali
še očitnejši v prihodnjih desetletjih. Glede na
zmanjšanje genetske pestrosti je precej nejasno,
kako se bodo drevesa prilagodila na podnebne
spremembe v tako kratkem času, v obdobju ene
same generacije. Ni namreč znano, kakšna naj bi
bila dejanska genetska prilagoditvena sposobnost
vrst na podnebne spremembe in kakšne spremembe dejanskega habitata oz. okolja so vrste
še sposobne preživeti.
Gotovo je, da bo prilagoditvena sposobnost
vrste postala ključni dejavnik njenega preživetja
v spremenjenih razmerah. Prilagoditvena sposobnost postavlja področje genetike v ospredje. Kot je
razložil akademik prof. dr. Mátyás, optimistične
napovedi nekaterih strokovnjakov za prihodnost
Dr. Lado Kutnar, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek
za gozdno ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2
Dr. Gregor Božič, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek
za gozdno fiziologijo in genetiko, Večna pot 2, 1000
Ljubljana
1
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Slika 1: Udeleženci simpozija Fagus 2010 v Varaždinu (Foto: I. Kolar)

evropske bukve (Fagus sylvatica L.) v naglo spreminjajočih se razmerah okolja izhajajo predvsem
iz velike potencialne prilagoditvene sposobnosti te
vrste. Napovedi namreč temeljijo na spoznanjih,
da je večina genetske raznolikosti bukve prisotna
znotraj populacij. Le-ta omogoča, da se genetski
sistem in fenotipska odzivnost dreves lahko spopadata s trenutnimi spremembami okolja, zagotavlja
relativno veliko fenotipsko plastičnost dreves in z
obstoječim prenosom genetske snovi prispeva k
izmenjavi primernih genov na večje razdalje.
Na drugi strani pa pesimistične napovedi strokovnjakov nakazujejo, da bo lahko nastala splošna
oslabelost bukve na območju celotne njene razširjenosti, izvirajo iz spoznanj o prepočasni stopnji
migracije, premajhni operativni genetski raznolikosti
znotraj populacij bukve ter fragmentacijidrobljenju
gozdne krajine, ki zavira hitrejši potek spontanih
migracij ter tako preprečuje tudi nadaljnjo kolonizacijo vrste na zanjo ugodnejša rastišča. Pri tem
je prezrto spoznanje, da so morebitni negativni
pritiski podnebnih sprememb v okolju prehitri,
da bi se lahko s pretokom genov in migracijami
izoblikovala potencialna prilagoditvena sposobnost
drevesnih populacij. Zato je natančna proučevanja
bolj smiselno usmeriti v raziskavo procesov selekcije
in prilagodljivost vrst kot pa v raziskave procesov
pretoka genetske snovi in migracije.
V takšnih okoliščinah in na podlagi modeliranih scenarijev (npr. Madžarska, Francija, Slovenija,
Iran, Turčija) lahko pričakujemo umikanje bukve
iz njenega zdajšnjega areala zaradi podnebnih
sprememb. Bukev je predvsem ogrožena na
rastiščih v nižjih nadmorskih višinah na južnem
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robu njene razširjenosti (t.i. sušna omejitev),
hkrati pa so ugotovili možnost njene širitve na
severovzhodu Poljske.
Kot kažejo raziskave, naj bi se lesna zaloga in
prirastek povečevala z naraščajočo temperaturo le
tam, kjer je temperatura omejitveni dejavnik. Če
sta omejitvena dejavnika zadrževalna sposobnost
tal za vodo in količina padavin, bodo podnebne
spremembe z veliko verjetnostjo povzročile
zmanjšanje prirastka in neto produkcije.
Podnebne spremembe bodo predvidoma vplivale tudi na obnovo in dinamiko ekosistemov, pri
čemer bodo stanje bukve in njene spremembe
odvisne od dejavnikov stresa. V življenjskem
ciklu posamezne vrste je najbolj kritična faza
obnova/pomlajevanje, zato je ključno odstraniti
vse potencialne ovire pomlajevanja bukve ali pa
je treba proces ustrezno umetno vzdrževati (npr.
umetna obnova s sajenjem).
Iz tega izhaja, da so prilagoditveni ukrepi v
gozdarstvu nujni in neizogibni. Napovedane
spremembe so prehitre, da bi jih ublažili le
spontani naravni procesi. Vzdrževati je treba
ekosistemsko stabilnost in ustrezno prilagajanje
gozdnogospodarskih strategij novim razmeram
je nujno kot še nikoli doslej.
Ugledni člani skupine, ki je pripravila zaključke
simpozija, so poudarili, da podnebne spremembe
prinašajo številne nove izzive, pa ne samo na
področju praktičnega gospodarjenja, temveč tudi
v spremembi zgodovinskih pogledov, ki so bili kot
podlaga tradicionalnim gozdnogojitvenim oblikam.
Gozdarska praksa je pred težavno nalogo, ki ne
zadeva samo spreminjanja temeljnih načel, temveč
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Slika 2: V gozdnem rezervatu Vétyem stara drevesa bukve počasi odmirajo. (Foto: L. Kutnar)

tudi iskanja ustrezne komunikacije z javnostjo in
politiko, v kateri pogosto prevlada kratkotrajno
naravnano in čustveno obarvano razmišljanje.

3

BUKEV PROTI MEJI NJENEGA
NARAVNEGA AREALA

Zadnji dan simpozija je bil namenjen ogledu
bukovih gozdov in spoznavanju njihove problematike v okrožju Zala na jugozahodu Madžarske.

Slika 3: Negovan bukov sestoj (Foto: L. Kutnar)
374

V okviru ekskurzije smo si udeleženci simpozija ogledali, kako se problem preživetja bukve
veča proti meji njenega areala, kjer je značilno
pomanjkanja padavin ali pa je njihova razporeditev neustrezna.
V gozdnem rezervatu Vétyem, ki je le nekaj
kilometrov od slovenske meje, smo v okoli 190
let starem bukovem gozdu opazovali sestoj,
za katerega bi lahko na prvi pogled ocenili, da
uspeva zelo blizu svojega optimuma. Drevesa
v tamkajšnjem 16-hektarskem gozdnem rezervatu
dosegajo v višino blizu 50
metrov. Letni prirastek je
dobrih 7 m3/ha in ocenjena
lesna zaloga (stoječih, živih
dreves) v rezervatu je blizu
1.400 m3/ha. Ocena odmrle
lesne biomase je 54 m3/ha.
Na območju rezervata je
bila zadnja sečnja pred okoli
tridesetimi leti.
Bukov gozd uspeva na
globokih rjavih tleh. Zaradi
razmeroma majhne količine padavin v tamkajšnjem
območju (716 mm na leto;
GozdV 69 (2011) 7-8

Kutnar, L., Božič, G.: Kakšna je prihodnost bukve?

povprečje izračunano glede na 50-letno obdobje:
1960–2009) se glinasti delci in bazični kationi ne
spirajo v spodnje horizonte in tako se ne siromašijo
zgornje plasti tal.
Značilne vrste, ki jih zasledimo na območju
omenjenga rezervata, so poleg bukve (Fagus sylvatica L.) tudi navadni gaber (Carpinus betulus
L.), graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), gorski
javor (Acer pseudoplatanus L.), maklen (Acer
campestre L.) in na vlažnejših predelih črna jelša
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn). V pritalnih plasteh
sestojev so pogoste naslednje vrste: jelenov jezik
(Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.), bodičasta
glistovnica (Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs),
navadno kresničevje (Aruncus dioicus (Walter)
Fernald), navadni volčin (Daphne mezereum L.),
navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Miller),
dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch) in druge.
Gozdni rezervat Vétyem je zdaj namenjen
predvsem raziskavam (rast, mortaliteta, dinamika
sestojev brez vplivov gospodarjenja) ter izobraževanju strokovnjakov in javnosti.
Postanek na poskusnem objektu Tormafölde
nas je dodatno prepričal o zelo dobrem uspevanju bukve in bukovih sestojev na tamkajšnjem
območju (slika 3). V bližini rezervata so leta 1965
vzpostavili gozdnogojitveni poskus, na katerem
primerjajo različno intenzivnost redčenja (normalno redčenje, močno redčenje in kontrola – brez
redčenja). V bukovih sestojih, ki so zdaj stara okoli
65 let, so sistematično izvajali poskus redčenja po
naprej določenem načrtu. Redčenja so izvajali v
letih 1966 (takrat je bila starost dreves okoli 20 let),
1976, 1982, 1993/94, 2003. V sestojih, v katerih
analizirajo različne sestojne in drevesne parametre
(npr. število dreves, višina dreves, prsni premer,
temeljnica, volumen, prirastek), smo opazili veliko
vitalnost in konkurenčnost bukve.
Na manj kot 50 kilometrov proti severovzhodu,
v smeri proti notranjosti Madžarske, ko smo se
počasi približevali obrobju bukovega areala, pa smo
že spoznali povsem drugačno podobo. V okrožju
Zala so ugotovili, da je v zadnjih 30 letih podnebje
postalo občutno toplejše in bolj suho. Zabeležili
so vedno več poletnih suš, povečalo pa se je tudi
število ekstremno vročih poletnih dni. Tako so
suše v štirih zaporednih letih (od 2000 do 2003)
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Slika 4: Zeleni bukov krasnik (Agrilus viridis) (Foto:
G. Csóka)

Slika 5: Napad bukovega kosmatega lubadarja
Taphrorychus bicolor (Foto: G. Csóka)

povzročile občutne poškodbe v starejših bukovih
sestojih. Najrazsežnejše sušenje bukve se je pojavilo
v gozdarskem okrožju Csács v bližini Zalaegerszeg.
Bukovi gozdovi, ki v nadmorskih višinah od 150
do 250 metrov uspevajo na spranih rjavih tleh, so
začeli množično propadati v letih 2003 in 2004.
Zaradi zmanjšanja vitalnosti bukve so se zelo
namnožili številni bukovi škodljivci, npr. zeleni
bukov krasnik (Agrilus viridis) (slika 4) in bukov
kosmati lubadar (Taphrorychus bicolor) (slika
5), ki so povzročili dokončno umiranje dreves.
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Slika 6: Novčičasta biskonjoja (Biscogniauxia nummularia)
na bukvi (˝Foto: M. Molnár)

Slika 7: Bukova drevesa v okrožju Csács postopoma
umirajo. (Foto: L. Kutnar)

Na drevju je poleg insektov dodatno povzročila
velike poškodbe tudi gliva novčičasta biskonjoja
(Biscogniauxia nummularia) (slika 6).
Zaradi destabilizacije bukovih gozdov so morali
v okviru sanitarne sečnje posekati blizu 100.000
m3 bukovega lesa v širši regiji, v gozdarskem
okrožju Csács pa okoli 26.000 m3 (slika 7). V
posameznih sestojih degradiranih gozdov je bil
v obdobju pred sečnjo množični obrod, zato so
v veliki meri izvajali naravno obnovo sestojev.
V mnogih sestojih pa ni bilo ustrezne naravne
obnove. Ob dejstvu, da se omenjeni bukovi gozdovi pojavljajo na robu areala (sušni limit), so se
odločili za umetno obnovo. Na površinah, kjer
je bilo treba izvajati umetno obnovo gozda, so
sadili predvsem graden, ki je bolj odporen proti
sušnemu stresu kot bukev.

provenienčnih poskusov z bukvijo v Evropi, ki
vključuje triindvajset mednarodnih poskusov,
zasnovanih pod vodstvom Inštituta za gozdno
genetiko v Grosshansdorfu v Nemčiji. Poskusi
so bili poleg Madžarske osnovani tudi v Sloveniji, Belgiji, na Češkem, Danskem, Irskem, v
Luksemburgu, Nemčiji, Nizozemski, na Poljskem,
v Romuniji, Slovaški, Španiji, na Švedskem, v
Ukrajini in Veliki Britaniji.
Na mednarodnem provenienčnem poskusu
z bukvijo Bucsuta, ki so ga na 5,8 ha osnovali z
dvoletnimi sadikami 36 provenienc bukve s širšega
območja njene naravne razširjenosti v Evropi, sta
tudi dve iz Slovenije, in sicer P53/Postojna - Mašun
in P54/Idrija. Po dvanajstih letih rasti v nasadu
provenienca bukve z Mašuna nakazuje boljšo
prilagoditev na spremenjene razmere njenega
življenjskega okolja kot provenienca bukve iz
Idrije (slika 9). Bukev z Mašuna ima večjo stopnjo
preživetja (54 %) ter dosega večjo povprečno višino
433 cm kot bukev iz Idrije (35 % in 353 cm).
Primerjalna študija desetih provenienc bukve
na treh mednarodnih provenienčnih poskusih
v JV Evropi je nakazala obstoj značilnih razlik
pri juvenilni rasti bukve v višino zaradi vpliva
makroklimatskih dejavnikov. Rezultati raziskav

4

MEDNARODNI PROVENIENČNI
POSKUSI Z BUKVIJO

Na gozdnem območju Zala so spomladi leta
1998 osnovali mednarodni provenienčni poskus
z bukvijo Bucsuta na nadmorski višini 200 m
(slika 8). V območju pade v povprečju 800 mm
padavin na leto. Povprečna letna temperatura je
9 ºC. Poskus uvrščajo v 2. serijo mednarodnih
376
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Slika 8: Pogled na mednarodni provenienčni poskus z bukvijo Bucsuta (Foto: L. Kutnar)

Slika 9: Bukev z Mašuna dobro uspeva v provenienčnem
poskusu Bucsuta. (Foto: L. Kutnar)
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nakazujejo na zmanjševanje učinka fenotipske
plastičnosti oziroma odzivne sposobnosti ter
vitalnosti bukve pri prenosu različnih provenienc
na rastišče v testnem objektu Bucsuta z manj
ugodnimi, bolj sušnimi razmerami. To je mejno
območje naravne razširjenosti bukve v Evropi
zaradi t.i. sušne omejitve.
S koordinirano analizo podatkov, ki jih
pridobivamo z meritvami in opazovanji v mednarodnih provenienčnih poskusih z bukvijo v
Evropi, lahko spoznavamo, kakšni so odzivi
posameznih drevesnih vrst v mladostni fazi iz
različnih, na proučevana rastišča, neadaptiranih populacij in definiramo razpone odzivnih
sposobnosti bukve za njihovo preživetje in
razvoj v spremenjenih razmerah življenjskega
okolja. Glavni namen raziskovalnih aktivnosti
in usmeritev je pridobivanje ter izmenjava
znanja in razvijanje metodologij za raziskave,
ki bodo prispevale k celovitejšemu poznavanju
prilagoditveno pomembnih genetskih znakov
bukve, opredelitvi in varstvu gozdnih genskih
virov, oceni vpliva podnebnih sprememb na
gozdne ekosisteme in razvoju modelov za izdelavo napovedi o morebitni razširjenosti bukve
v določenih podnebnih spremembah.
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Živeti z gozdom
Ob kočevski razstavi o gozdu in ljudeh
Prof. dr. Boštjan Anko
Ob mednarodnem letu gozdov so v Pokrajinskem
muzeju Kočevje 25. novembra lani odprli razstavo s pomenljivim naslovom Živeti z gozdom,
Gozdnogospodarsko območje Kočevje, odprta
pa bo do 11. septembra letos. Njen del je od
letošnjega marca do konca leta postavljen tudi
v avli Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v Ljubljani.
V času agresivnega komuniciranja so umirjene predstavitve našega gozda in gozdarstva, ki
bi navajale na premišljevanje, redke. Kočevska
razstava je preveč nenavadna in zanimiva, da bi
smela mimo nas neopažena. Za javnost poučna,
za stroko izzivalno postavlja vrsto vprašanj, mimo
katerih ne bi smela nobena od prihodnjih razstav
s podobno tematiko.
Sama vsebina razstave je na prvi pogled standardna in njena usmerjenost tradicionalno naravoslovna in zgodovinska. Vendar hkrati načenja
tudi vprašanja žive, odmirajoče in pravkar odmrle
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kulturne dediščine, ki jo ljudem zapušča sobivanje
z gozdom.
Predstavitveno najmočnejši je zagotovo vstopni
prostor: odpreš vrata in se znajdeš pred trohnečim
(pa še kako živim) ležečim bukovim deblom, poraslim z mahom in paprotmi, ki obiskovalca loči od
velike stenske povečave gozdnega prizora iz Rajhenavskega gozda. Na visečem stropu lebdi domiseln
pogled v pragozdne krošnje. Nasploh je vhodna avla
polna izvirnih predstavitvenih idej – od neposredno
potiskanih panojev iz surove iverice, steklenih kubusov s talnimi profili, kjer rastejo mlada drevesca, do
tehnično izjemno zahtevne domišljene postavitve
trimetrskih, 30 cm debelih debel drevesnih vrst, ki
so na Kočevskem najpogostejše.
Nasploh razpoložljivi prostori postavitvi razstave
niso bili najprijaznejši, vendar je avtorica razstave,
kustodinja Vesna Jerbič Perko (sicer geografinja),
dobro ujela dinamiko, ki jo dajejo. Prehodni vstopni avli sledi drugi prostor (»predavalnica«), ki se
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še najbolj ponuja standardni muzejski postavitvi:
vitrine, panoji, imenitna maketa parne žage na
Rogu, od katere je ostalo le nekaj žaginih listov,
kladiv, fotografij ... Pa izdelki iz Glažute, steklene
vodovodne cevi iz Mačkovca in na koncu prerez
280-letne jelke, ki opominja, da drevesa rastejo
po svojih večnih zakonih, medtem ko se človek in
njegove skupnosti nenehno spreminjajo.
Postavitveno najmanj hvaležno je stopnišče, ki
vodi do gornjega razstavnega prostora. Avtorica
ga je izkoristila za predstavitev številnih gozdnih
poti, s katerimi kočevski gozdarji gozd približujejo
laikom danes. Po stopnicah vodijo sledi divjadi, ki
so jih oblikovali šolski otroci, mimo informacijskih
tabel, kakršne srečamo tudi v gozdu: Kostelske
pešpoti, Borovška naravoslovna pot, pešpoti na
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Stojni, Rožni studenec, Roška
pot ... Tu so obiskovalcem na voljo
tudi zgibanke o poteh; brez pojasnil – tiha povabila v gozd. Niso
nastala naenkrat – prav za leto
gozdov, ampak načrtno nastajajo
že poldrugo desetletje.
Na koncu stopnišča je eden
najzanimivejših eksponatov –
Slovar (okrog tristotih) gozdarskih izrazov. Da, to je tista živa
kulturna dediščina, o kateri zadnje
čase toliko govorimo. Pri njenem
reševanju/zbiranju so sodelovali
gozdarji v vseh krajevnih enotah
območja. Nenavadne besede slovenskega, mnogokrat tudi kočevarsko-nemškega in sosednjega
hrvaškega zvena, ki umirajo z
odhajajočo generacijo.
Na podestu pred zadnjim razstavnim prostorom je skladovnica
drv; dokaj poguma je bilo treba
za njeno postavitev, a učinek je
dober: tako domače deluje. Če
smo realni, so drva še vedno (žal)
za mnoge najkonkretnejša vez z
gozdom; kot malokje v Sloveniji
so od Žlebiča do Kočevja pred
hišami kupi bukovih hlodov, ki
ne vedo za naftno krizo ...
V zadnjem prostoru zašumi
pod nogami suho listje. (Ko se zdrobi, ga zamenjajo). Razstavni prizor, ki ga zamejuje velika
panorama iz okolice Koblarjev, je namenjen
oglarjenju: kožarka, ob njo prislonjeno kolo. V
katalogu piše: »Oglarjevo kolo, druga polovica
20. stoletja, material: kovina, guma, plastika;
d. 189 cm, š. 60 cm, v. 100 cm; zasebna last.«
Bicikel, s katerim smo se na taksaciji toliko
prevozili, je postal muzejski eksponat; pa
»Oglarjev klobuk; druga polovica 20.stoletja;
material: klobučevina, tkanina; d: 26 cm,
v: 26.cm; zasebna last.« Kdo še hodi v gozd
s klobukom? Pred očmi se človeku sama od
sebe izriše galerija zgaranih kosmatih obrazov
pod takimi klobuki, z brčicami in živimi očmi.
Pomešata se zgodovina in nostalgija.
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Zadnja je ambientalna postavitev gozda s
(suho – pa kaj potem, kolikokrat so suhe) kalužo s
sledmi divjadi. Z mahom obrasla jelenova lobanja
– ne le krogla, tudi naravna smrt ima še mesto v
življenju divjadi. Divjad: nič nagačenega in (kot
po navadi) v ospredje postavljenega. Slike živali
se nevsiljivo stapljajo z gozdnim prizorom; skoraj
tako kot v naravi. Seveda je žival del gozda in lov
del bivanja v gozdu, pa vendar ob tej postavitvi
lova sploh ni mogoče zgrešiti.
Na koncu se znajdeš pred vrati, ki vodijo naprej,
pa jih zato ni bilo mogoče prekriti z gozdno panoramo. Človeka ima, da bi jih odprl in pogledal,
kako z gozdom živimo danes, kako bomo živeli
jutri, kako bo s funkcijami gozda ...
Ob bogatiji, ki jo o človeku in gozdu razgrinja
kočevska razstava, se človek nehote vpraša o
končnem pomenu podobnih razstav nasploh:
zabavati, poučevati, promovirati dano ustanovo,
gozd, gozdarstvo? Vsega po malem – predvsem
pa navajati k premišljevanju; to naj bi bil njihov
zadnji in najvišji cilj.
Živeti z gozdom. Kdaj? Včeraj, danes, jutri?
»Živeti« je dvosmeren odnos. Ne oblikuje le človek
gozda, ampak tudi gozd človeka. Kako, koliko?
O prvem gozdarji vemo marsikaj, o drugem zelo
malo. In to stroki škoduje. Naj o tem spregovorijo
380

drugi, ki gozd in gozdarje gledajo z neke drugačne
perspektive. V Kočevju so napravili prvi korak v
to smer– menda prvi pri nas. Doslej smo podobne
razstave vselej postavljali gozdarji sami, ker »te
reči pač najbolje poznamo.« Pa jih res? Morda je
ta prvi korak res še malo negotov in razstava bi
navsezadnje lahko nosila tudi naslov Kako smo
živeli z gozdom. Dandanes tudi na Kočevskem
le še malokdo ve, kaj je »narba«, »bokavnica« ali
»klibar.« Oglarja s tistim biciklom in klobukom
»iz druge polovice 20. stoletja« žal tudi ni več.
Prav nihče več ne ve, čemu je služila razstavljena
»retorta za oglarsko kopo.« Žagarjev, oglarjev,
furmanov in glažutarjev ni več.
In kako živimo z gozdom dandanes? Lesno
bogastvo ostaja stalnica. V gozd so prišli rekreativci. Lovcev je več in drugačni so. Gozd – še
posebno kočevski – mnogim ni le kraj miru in
lepote, ampak tudi kraj groze in bolečih spominov.
Senca zaprtega območja je še med ljudmi. Mnogi
se spominjajo tudi priprav na osamosvojitev.
Splošna raba »zaščiten kot kočevski medved« je
postala vseslovenska. Počasi prodira prepričanje,
da so ta gozdna prostranstva izredna zakladnica
biotske pestrosti. Mnogi upajo, da bo enkrat le
ustanovljen kočevski naravni park; drugi si ne
želijo nikakršnih »parkov« več. Vse to (in še
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marsikaj) bi morda lahko bile teme za naslednjo
razstavo Živeti z gozdom – ne kjer koli, ampak
prav na Kočevskem.
Kaj pa jutri? Človek stopi v razstavo in misli,
da bo še enkrat izvedel »vse o gozdu,« odide pa z
nejasnim, a gotovim spoznanjem, da je tudi gozd
oblikoval človeka in da je ravno kočevsko porajanje
kulture gozda nasilno prekinil niz neomenjenih
dogodkov – tudi obdobje industrializacije, ki v tem
trenutku nekako izzveneva. Je potlej taka razstava
tudi izziv za Kočevsko, da prav gozd v večji meri
znova vključi v razmislek o svoji prihodnosti? To
je navsezadnje razmislek, ki bi bil potreben vsej
Sloveniji – na Kočevskem je ta potrebnost le še
posebno izražena.
Razstavo spremlja naravnost razkošen katalog
z več kot sto barvnimi fotografijami in tematskimi
kartami. Besedila zanj je prispevala plejada kočevskih gozdarjev – skupaj z avtorico razstave, ki ga je
tudi uredila. Obsežna (80 str.) publikacija je dragocen poklon kočevskim gozdovom in Kočevarjem.

Katalog je založil Pokrajinski muzej Kočevje.
Tu se ponavadi zapisi o razstavah končajo;
tokrat ne: Pokrajinski muzej Kočevje je 17. maja
letos za razstavo prejel Valvasorjevo priznanje za
leto 2010. To je najvišje strokovno priznanje za izjemne dosežke v muzejstvu. Seveda velja priznanje
predvsem avtorici ge. Vesni Jerbič Perko in njenim
najožjim sodelavcem. Vendar ona skromno pravi,
da je pri pripravah sodelovalo okrog sedemdeset
ljudi – pa najbrž niso bili sami: vsekočevski projekt? Nihče ni štel ur in meril zaslug. Tako nastajajo
resnični uspehi. In ko vprašaš za denar, direktor
muzeja Ivan Kordiš omeni številko, ob kateri bi
bilo komu najbrž nerodno: za tako malo denarja
je mogoče nagrajeno razstavo postaviti le v okolju,
ki resnično živi z gozdom – ali, kot pravi vodja
OE ZGS Kočevje, mag. Bojan Kocjan. »Če je cilj
jasno postavljen in s korektnim sodelovanjem
vseh partnerjev, se da izpeljati še tako zahteven
projekt.« Očitno res.

Mednarodno leto gozdov 2011 – Aktivno gozdarstvo za
sodobno družbo
V počastitev Mednarodnega leta gozdov je 27. maja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije,
Gozdarskim inštitutom Slovenije, Mestno občino
Ljubljana, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
organiziralo osrednjo gozdarsko prireditev. Po
svečani otvoritvi in nagovorih številnih gostov
pred poslopjem Gozdarskega inštituta so se številni
udeleženci lahko podali na ogled tematske krožne
poti po Rožniku. Namen gozdarske tematske
poti, ki je bila žal le ta dan odprta med 10 in 17
uro, je bila prikazati čim širšemu krogu ljudi,
da je potrebno z gozdom gospodariti načrtno,
strokovno in trajnostno.
Pa se še mi sprehodimo po tej poti:
T1 – deležniki v gozdarstvu
Z gozdom, gozdarstvom in lastniki je povezanih
veliko organizacij, institucij, podjetij, društev in
drugih subjektov. Poleg javne gozdarske službe,
podjetij, lastnikov gozdov v različnih oblikah
združevanja, se predstavlja tudi gozdarsko šolstvo,
raziskovalna dejavnost in drugi deležniki.
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T2 – raziskovalna delavnost
Osnova razvoja in delovanja stroke je raziskovalna dejavnost. Kot primer te je možno videti
izvajanje monitoringa razvoja gozda, ki poteka
neposredno v gozdu v bližini gozdarskega inštituta Slovenije.
T3 – gojenje gozdov, obnova gozda s sadnjo
Osrednja dejavnost gozdarstva je gojenje
gozdov, s katerim trajnostno usmerjamo gospodarjenje z gozdovi. Delo temelji na gozdno gojitvenem
načrtovanju. Kot enega od gojitvenih ukrepov
prikazujemo obnovo gozda s sadnjo s posaditvijo
rastišču ustreznimi drevesnimi vrstami.
T4 – gozdnogospodarsko načrtovanje
V Sloveniji se ponašamo z več stoletno tradicijo načrtnega sonaravnega gospodarjenja z
gozdovi. Osnova načrtnemu gospodarjenju so
gozdnogospodarski načrti, ki jih izdeluje Zavod
za gozdove Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije
je pristojen tudi za izdajo soglasij za posege v gozd
in gozdni prostor.
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T5 – varstvo gozdov, bolezni gozdnega drevja
Drevesa in gozdovi so živ organizem in kot taki
so podvrženi raznim boleznim in napadom škodljivcev, ki jih je potrebno poznati, da bi lahko
ustrezno ukrepali. Predstavljeni so najpogostejši
škodljivi organizmi ter ukrepi, kako preprečiti
večje obseg škod.
T6 – izbira drevja za posek
Praviloma je lahko drevo posekano le, če ga
predhodno označi gozdarski strokovnjak, ki v
sodelovanju z lastnikom gozda izvede skupno
izbiro drevja za posek. Na točki je prikazan postopek izbire drevja za posek, obiskovalci pa se bodo
lahko tudi sami poskusili v tem opravilu.
T7 – varno delo v gozdu
Sečnja in spravilo lesa sta ena najnevarnejših del,
pri katerih se ponesreči veliko lastnikov gozdov. Pri
tem je eden glavnih vzrokov v tem, da izvajalci del
ne uporabljajo osebne varovalne opreme. Pomen te
opreme za varno delo v gozdu je nazorno prikazan
s strani usposobljenih inštruktorjev.
T8 – gašenje gozdnih požarov
S pojavom klimatskih sprememb se je močno
povečala možnost gozdnih požarov, ki predstavljajo nevarnost za gozdove in tudi za druge
dobrine. V bližini mesta, kjer je bil tak požar pred
leti, bodo gasilci predstavili opremo in načine
gašenja požarov v gozdovih.
T9 – gozdno gradbeništvo
Če želimo z gozdom gospodariti, ga negovati in
na koncu pridobiti les, je potrebno gozdove odpreti
z gozdnimi prometnicami – gozdnimi vlakami, po
katerih se vlači les in gozda in gozdnimi cestami,
ki omogočajo izvoz lesa iz gozda. Gozdarstvo je
močno prisotno tudi pri urejanju hudourniških
območij in sanaciji plazov.
T10 – gozdna pedagogika, poučna funkcija
gozda
Gozd nas lahko tudi veliko nauči, le prisluhniti
mu je potrebno. Gozdna pedagogika poskuša prav
na ta način približati gozdove obiskovalcem, ki
bodo na delavnicah poskušali spoznati še druge
dimenzije gozdov.
T11 – gozd iz živali, lovstvo
Sestavni del gozdnega ekosistema so tudi prostoživeče živali, brez katerih naravnega ravnovesja
v gozdovih ne bi bilo. Tudi s to komponento
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gozda je potrebno načrtno upravljati in trajnostno
gospodariti, za kar se izdelujejo lovsko upravljavski
načrti, ki jih izvajajo upravljavci lovišč in lovišč s
posebnim namenom.
T12 – vloge gozdov
Poleg lesa nam gozdovi zagotavljajo tudi vrsto
drugih vlog – funkcij. Brez gozdov ne bi imeli
čiste pitne vode, zrak bi bil slabši, nudijo nam
zaščito pred erozijo, neprecenljiva je njihova
vloga za rekreacijo, brez njih ne bi bilo prelepe
slovenske krajine. Te in še druge vloge gozdov
bodo predstavljene ob vodnem zajetju.
T13 – merjenje dreves in sestojev, gozdna
inventura
Če želimo vedeti, s kakšnimi potenciali v
gozdovih razpolagamo, kakšno je njihovo stanje,
v katero smer teče njihov razvoj, je potrebno
gozdove izmeriti. Prikazani so načini meritev,
merjenje debelin in višin gozdnega drevja ter
metode, ki racionalno omogočajo pridobivanje
podatkov o gozdovih.
T14 – nega mladega gozda
Najbolj intenzivni ukrepi pri razvoju gozda
potekajo v njegovih najmlajših razvojnih fazah,
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Osrednje prireditve sta se udeležila ministra R. Žarnić
in D. Židan.

gozdarji jih imenujejo mladje, gošča in letvenjak.
Kot pri vzgoji otroka velja tudi v gozdu, da se tu
odloča njegova prihodnost. Prikazani bodo ukrepi
nege v mladju in gošči.
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T15 – stare oblike sečnje in spravila
Preden je v gozdove vstopila mehanizacija,
so drevesa sekali ročno, iz gozda pa les vlačili
z živalmi. Še danes obstajajo skupine, ki lahko
predstavijo tak način dela, ki ni nikoli popolnoma izginilo iz slovenskih gozdov. Prikazano
bo spravilo lesa s konji, ročna obdelava lesa in
prikaz domačih lesnih izdelkov.
T16 – sečnja in spravilo
Sečnja in spravilo lesa nista le ukrepa, s katerima pridobimo les, ampak sta tudi gojitveni
ukrep. Les je vsestranski material, brez katerega
si človekovega življenja ne moremo predstavljati, postaja pa vedno bolj pomemben tudi v
zmanjševanju posledic klimatskih sprememb.
Na tej točki bomo občasno posekali drevo, zato
prosimo obiskovalce, da upoštevajo opozorila
organiztorjev.
T17 – gozdni lesni proizvodi (les, biomasa)
Končni proizvod gozda je les, ki ga pridobimo
v obliki hlodov, tramov, lesa za kurjavo, lesnih
sekancev. Prikazani so hlodi raznih kvalitetnih
razredov ter izdelava lesnih sekancev kot eno
najpopularnejših oblik lesne biomase.
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Strokovno izrazje
Izrazi in sopomenke pri
obnovi gozda
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev
Slovenije vztraja pri prevajanju večjezičnega
gozdarskega slovarja Lexicon silvestre (LS). Letos
9. marca je proslavila 17-letnico svojega delovanja.
Tokrat predstavlja skupino strokovnih izrazov,
ki se uporabljajo pri gojenju oziroma obnovi
gozdov. Najustreznejši slovenski strokovni izrazi

(po mnenju komisije) so prikazani v preglednici.
Predpostavljamo, da utegnejo zanimati tudi
bralce GV. Ob tej priliki ponovno vabimo mlajše
stanovske kolege, da se nam pri prevajanju pridružijo in pomagajo pri iskanju najustreznejših
strokovnih gesel za nemške izraze. Praviloma smo
skupaj vsako drugo sredo med 15. in 17,30 uro
v sejni sobi št. 41 v prvem nadstropju gozdarske
fakultete.
Arne Kozina univ. dipl. inž. gozd.

Gozd, obnova, ogozditev, pogozditev, saditev
Oxf. vrstilec
zap. štev. v LS
187.1 01. 20
0191

strokovni izraz

razlaga

gozd m

predvsem po drevesih značilna slojevito zgrajena
rastlinska združba na tako veliki površini, da se lahko
v prostoru tega ekosistema stvori posebna notranja
klima in sistemsko značilno stanje humusa

182.3 .02.50 0176 gozdnatost ž

stanje površine, območja ali dežele, da je porasla z
gozdom

182.3 .02.71 0177 gozdnat, -a, -o

porasel z gozdom

23 . .03.70 0302

obnova ž gozda

ponovno osnovanje sestoja z naravno pomladitvijo
oziroma z umetno obnovo

231. .01.70 0304

naravna obnova ž

osnovanje porasti drevja z naravno nasemenitvijo ali s
poganjki iz panja

232. .01.70 0310

umetna obnova ž

pripraviti tla za rast rastlin in dati v tla seme ali sadike

233. .03.70 1478

ogozditev ž

naravno ali umetno osnovanje gozda na površini, ne
glede na to, ali je bila ta pred tem gozdna
prim.: obnova gozda

182. 3 .14.51 3325 ogozden, -a, -o

n.n. površino: pokrit z gozdom

232. .02.72 0311

pogozditev ž

233. .01.70 0399

pogozditev ž negoz- umetno osnovanje gozda na doslej z gozdom neporasli
dne površine
površini

182.3 .02.72 3324

pogozden, -a, -o

232.42.43.70 3460 saditev ž;
sajenje s
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ponovno osnovanje porasti drevja s setvijo ali sajenjem
prim.: ogozditev

n.n. površino, področje: zasejana ali posajena z drevesnimi oz. drugimi lesnatimi rastlinami
vnašanje sadike npr. potaknjenca v tla za osnovanje
sestoja
prim.: zasaditev
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Književnost
Tisa v Stranah pod Nanosom
Legende, skrivnosti, odkritja
Mogočno drevo tise pred cerkvijo v Stranah
pod Nanosom že stoletja vzbuja občudovanje.
Domačini, Stranci, so na svoje slavno drevo zelo
ponosni in ga skrbno varujejo. Po legendi naj bi
pod tiso pridigal sv. Hieronim, zato naj bi bila stara
vsaj 1.600 let. Prav starost drevesa, ki v prsnem
obsegu presega 400 cm in sodi med najdebelejše
tise v Sloveniji, vznemirja strokovnjake in ljubitelje
izjemnih dreves. Leta 1860 je tiso prvi izmeril
Karel Dežman, tedanji kustos Deželnega muzeja
v Ljubljani in dve leti pozneje objavil prispevek z
opisom drevesa in korektnimi podatki o njem. Z
ocenjeno starostjo okrog 1.000 let jo je razglasil za
najstarejše drevo na Kranjskem. O istem drevesu
so pisali tudi Viljem Putick, Viktor Steska, Anton
Šivic in Viktor Petkovšek. Sto let po Dežmanovem
prispevku je analitični prispevek o starosti in
priraščanju drevesa objavil France Hribar, ki je na
podlagi izračunanega prirastka tiso »pomladil«
kar za polovico. Dobro dokumentirane predhodne meritve omogočajo spremljanje priraščanja
drevesa, ki je bilo ponovno izmerjeno v letu 2010,
sto petdeset let po prvi meritvi.
Knjiga Tisa v Stranah pod Nanosom – Legende,
skrivnosti, odkritja prinaša ponatise vseh starejših
strokovnih člankov omenjenih avtorjev in aktualne
prispevke. Špela Habič piše o starosti in priraščanju
stare tise v Stranah in predstavlja tudi mlajšo tiso,
ki že več stoletij raste v senci svoje slavne sosede, a
je tudi sama botanična posebnost. Zgodovinarka
Alenka Čuk predstavlja starejše avtorje, ki so bili
večinoma eminentni strokovnjaki svojega časa,
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ter osvetljuje legende, ustna pričevanja in druge
pisne vire o stranski tisi. Mirjam Gorkič in David
Fučka predstavljata varovanje tis v Stranah nekoč
in danes.
Knjigo je izdal Zavod Znanje Postojna, Organizacijska enota Notranjski muzej Postojna s soizdajateljema Zavodom za gozdove Slovenije in
Zavodom RS za varstvo narave. Uredili sta jo
Špela Habič in Alenka Čuk. Kupiti ali naročiti jo
je mogoče v Notranjskem muzeju Postojna, Kolodvorska c. 3, 6230 Postojna, Telefon: 05 7211 090,
info@notranjski-muzej.si
Špela Habič
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Dušan Jug
Letos, na začetku
poletja, je po nesrečnem naključju umrl
pripadnik prve generacije gozdarjev, ki so
leta 1949 vpisali študij
gozdarstva v Ljubljani.
Rojen je bil leta 1930 v
Boštanju pri Sevnici,
gimnazijo in maturo je opravil v Ljubljani (1949)
in vpisal študij gozdarstva na Fakulteti za agronomijo in gozdarstvo; (veterinarstvo in lesarstvo
so dodali kasneje).
Za njegovo gozdarsko kariero najbrž ni nepomembna okoliščina, da je bil tudi njegov oče Oskar
Jug gozdar, ki je opravljal odgovorne naloge v
našem povojnem gozdarstvu, še več pa v lesarstvu.
Med drugim je bil tudi dolgoletni urednik revije
Les, ki je bila nekakšen bratski partner Gozdarskemu vestniku. Tako je bilo sinu Dušanu dano,
da je že zelo zgodaj v družinskem razumniškem
krogu spoznaval teoretične (tudi filozofske)
temelje gozdarske dejavnosti, ki je bila v sredini
prejšnjega stoletja, v sistemskem nastajanju (»in
statu nascendi«). Zato je lahko mnoge procese
in dogodke v tem nastajanju razumel širše, torej
v smislu ekološkega in trajnostnega značaja in
ne zgolj kot problematiko sicer pomembnega
materialnega nacionalnega resursa.
Že med študijem ga je pritegnil prof. I. Klemenčič in njegov predmet Gozdne gradnje, iz katerega
je tudi diplomiral. Nekaj časa je bil na Katedri za
gozdne gradnje tudi demonstrator. Svojo poklicno
pot je začel kot taksator leta 1956 v Celju. (Tako
kot večina gozdarjev prvih ljubljanskih gozdarskih
generacij, ki so v tem obdobju opravljali veliko
vseslovensko gozdarsko delo - oceno in izmero
vseh gozdov v Sloveniji.) Že po enem letu je
napredoval v referenta za gozdne gradnje, nadzor
in vzdrževanje na Gozdnem gospodarstvu Celje.
Med tem se je še za eno leto vrnil na taksacijo,
leta 1959 pa je prevzel na novo oblikovan Odsek
za gozdne gradnje in mehanizacijo, ki je do leta
1963, dokler ga je vodil, prestal nekaj vsebinskih
in organizacijskih preobrazb. Šest let (1963-69) je
vodil gozdni obrat v Slovenskih Konjicah, kjer je
s pohorskimi kmeti vzpostavil poseben odnos, ki
je bil za tiste čase nenavadno mehak (toleranten),
ki pa je kasneje pokazal dobre rezultate v smislu
nediskriminatorne obravnave zasebnih lastnikov
gozdov (kmetov).
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Najdlje (do upokojitve) je opravljal delo šefa
Razvojno tehničnega sektorja na GG Celje. Na
tem mestu je kapitaliziral (ovrednotil) privzgojeni
in naučeni strokovni intelektualni potencial, ki
ga je sproti dopolnjeval. Več kot dve desetletji
je bil član Poslovnega združenja gozdnogospodarskih organizacij (vulgo: združenja), ki je bila
vrhunska avtoritativna republiška inštitucija, ki je
gozdarski stroki pri nas določala razvojne smeri.
Sodeloval je tudi v podobnih strateških projektih
na zvezni (jugoslovanski) ravni. Z mentaliteto
pravega razvojnika je v gozdarsko operativo hitro
vpletel možnosti računalniške informatike tako,
da je izdelal sistem (takrat z luknjanjem kartic)
zajemanja podatkov o odkazilu, prevzemu pri
panju ter prodajo in tako izboljšal zanesljivost
»kontrolne metode«.
Bil je avtor dveh mehaničnih delavnic in kamionskega prevoznega parka, s čimer si je Gozdno
gospodarstvo zagotovilo popolno tehnološko
neodvisnost. Pri razvoju motornih žag je bil
med »prvoborci«. Uvajanje je zahtevalo veliko
operativnih meritev in sodelovanja z njihovimi
konstruktorji in proizvajalci. Z izdelano vizijo je
podiral tudi številne miselne prepreke, ne samo
med gozdnimi delavci, tudi pri strokovnjakih.
(Naj spomnim: najprej žage za dva moža, nato
tehnična izpopolnitev vplinjača, izpopolnjevanje
verig; reorganizacija sečnje od skupinske sečnje
do sečnje enega moža,prilagajanje delovnih normativov itd.)
Svoj človekoljubni značaj je v letih 1975-81
uveljavljal v Republiškem sindikatu gozdnih delavcev, ko je gozdarstvo svojim delavcem v Sloveniji,
temeljito izboljšalo delovne pogoje in življenje
- benificirano delovno dobo, redne zdravstvene
preglede, prehrano med delom, varno delo itd.
Zavzemal se je za nekakšno izravnavo pogojev
gospodarjenja po gozdnogospodarskih območjih. S hitrim razvojem gozdarstva so se namreč
pojavile nekatere pomanjkljivosti v sicer dobrem
in originalnem (Žumer, Pipan) surovinskem in
ekonomskem zaokroževanju gozdnogospodarskih
območij. Žal ni uspel, ker je tudi v gozdarstvu prehitro prevladala ideja samupravne zadostnosti, ki je
močno načela tudi enega od temeljev slovenskega
gozdnega gospodarstva - solidarnost.
Skoraj »religiozno« se je oklepal tekem gozdnih
delavcev. Bil je predsednik Republiškega tekmovalnega odbora (1964-90) in tudi član enakega
odbora za Jugoslavijo (1973-91). Vsakoletne
tekme so bile zanj osebni strokovni praznik, za
GozdV 69 (2011) 7-8
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katerega si je prizadeval, da bi bil tudi družabni
gozdarski dogodek in priložnost, na katerem so
lahko proizvajalci gozdarske tehnične opreme
smetani gozdarstva, ki se je zbirala na teh tekmah,
pokazali, kaj ponujajo za boljše delo v gozdu.
Obdobje pomanjkanja deviz (sedemdeseta in
osemdeseta leta) je gozdarstvo sililo, da je spodbujalo domače proizvajalce strojne opreme, da
bi naredili kakšno dobro stvar tudi za gozdarje.
To prepričevanje seveda iz logičnih tehnoloških
in ekonomskih razlogov ni bilo enostavno, saj
je izdelava gozdarske strojne opreme znanjsko
in izvedbeno zelo zahtevna. Dušan Jug je bil s
svojo mehkobo in vztrajnostjo priznano zelo
prepričevalen.
S tranzicijo v devetdesetih letih se je končala
tudi njegova strokovna kariera. Čeprav je opravljal tudi nekatere manjše politične funkcije, je
vedno nasprotoval politizaciji gozdarstva, ki se
je po njegovem povsem nepotrebno okrepila v
devetdesetih letih.
Obširno in podrobno bo o D. Jugu moč prebrati
v avtobiografskem zapisu v monografiji 100 gozdarjev v 100 letih, ki je ta čas v nastajanju.
Marko Kmecl

Franc (Franjo,
Zlatko) Urleb
Rojen je bil leta 1925 v
Štorah pri Celju. Otroška
leta je preživljal v zasavskih Revirjih. Hodil je
na bežigrajsko gimnazijo
v Ljubljani, maturiral pa
je v Celju (1946). Vpisal
je študij gozdarstva na Kmetijsko-gozdarski fakulteti
v Zagrebu, kjer je diplomiral leta 1951.
Že med študijem je volontersko delal na Zavodu
za entomologijo na fakulteti, s čimer je nadaljeval
tudi po zaključku študija. Nekaj izkušenj iz varstva
gozdov je dobil tudi na našem Primorskem (največ
pa v slavonskih hrastovih gozdovih), kjer so z letali
uničevali borovega sprevodnega prelca.
Leta 1953 se je zaposlil na Gozdnem gospodarstvu Novo mesto kot taksator v Podturnu. Pozimi,
ko taksatorji niso imeli celodnevnega dela (tako
zatrjuje sam), je začel proučevati znanje in delo
priučenih logarjev, ki so bili na to mesto rekrutiGozdV 69 (2011) 7-8

rani iz drugih poklicev. (Takšno je bilo povojno
oblikovanje kadrov v novonastali gozdarski stroki!)
Izdelal je učni program za enomesečni logarski
tečaj in že v sezoni 1954-55 osemkrat organiziral
takšen tečaj v okviru GG Novo mesto. S tem
samoiniciativnim pedagoškim delom je nadaljeval tudi v naslednjih letih, ko je vodil okrajne
gozdne uprave v Novem mestu in v Trbovljah ter
na Poslovni zvezi v Celju. Že med prvimi tečaji pa
so ga »vpoklicali« v vodstvo novomeškega okraja
za okrajnega gozdarja.
Tako se je refleksno sprožil njegov prirojeni
pedagoški smisel, ki ga je gojil in razdajal slovenski gozdarski stroki do upokojitve - vedno samo
več in bolje, nikoli ni stopil korak nazaj, nikoli ni
omagal. Po osnovanju okrajnih gozdnih uprav je
bil imenovan za šefa Okrajne gozdne uprave Novo
mesto in zatem še za vodjo enake uprave Trbovlje (1955-56). Od leta 1956 je vodil Gozdarsko
poslovno zvezo v Celju, kjer se je srečal z aktualno
problematiko zasebne gozdne lastnine, ki je bila v
strokovnem smislu izrazito »podhranjena«, kar je
Urlebovi afiniteti do strokovnega izobraževanja
odprlo nove možnosti. Dejavnostim poslovne
zveze je dodal izobraževalno za kmete lastnike
gozdov. Po ukinitvi poslovnih zvez (1961) je bil
najprej na Kmetijsko-gozdarski zbornici, nakar je
leta 1964 odšel na GG Celje, kjer so ga čakali novi
gozdarsko-izobraževalni izzivi.
Začel je s pripravami na ustanovitev dvoletne
šole za gozdne delavce gozdarje internatskega tipa
v Jurkloštru (skupaj za GG Celje in GG Brežice).
Spisal(i) je (so) skripta za vse predmete, ki jih je
prevzela tudi, nekaj mesecev kasneje ustanovljena,
enaka šola v Postojni. V šolo so dobili najsodobnejše učne pripomočke. Med tem se je Gozdarska
tehniška šola v Postojni preimenovala v Gozdarski
šolski center Postojna (GŠC), kamor so ga povabili
za direktorja. Sprejel je in se lotil temeljite programske in pedagoške prenove centra, kar je pomenilo
sistemsko spremembo gozdarskega šolstva v Sloveniji (delno pa tudi v Jugoslaviji). Poleg osnovnega
tehniškega in proizvodnega programskega jedra
centra je organiziral tudi samostojne programe za
ožje dejavnosti - tečaje za motožagarje, tečaje za
delo s traktorji ter nakladalniki ipd. Z gozdnimi
gospodarstvi je ustanavljal dislocirane oddelke za
izvajanje praktičnega pouka. V tem času je v Centru
zgradil najsodobnejšo strojno postajo (1969).
Kot človek, ki je prišel z bogatimi izkušnjami iz
operative, je imperativno poskrbel za povezanost
izobraževanja v Centru z gozdarsko operativo.
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Kasneje je to prakso (politiko) uveljavljal na vseh
ravneh gozdarskega izobraževanja.
Leta 1972, ko so bile v Sloveniji ustanovljene
posebne izobraževalne skupnosti, je dosegel, da
je bila kot prva ustanovljena naša, za gozdarstvo,
ki jo je kot vodja strokovne službe tudi vodil. Na
osnovi njegovih kadrovskih analiz je bila ustanovljena triletna Višja gozdarska šola, ki je prerasla
v triletno Visoko gozdarsko šolo. Vodil jo je v letih
1978-84.
Leta 1973 je ustanovil posebno komisijo za
izdelavo in financiranje učbenikov za šolo za
gozdarje in tehniško šolo. Leta 1982 je postal
član odbora za usmerjeno izobraževanje, ki je bila
vrhovna inštanca za vodenje izobraževalne politike
v republiki in ki je odločal tudi o financiranju.
Leta 1984 ga je Skupščina republike Slovenije
imenovala v Svet za šolstvo R Slovenije, s čimer
je dosegel stopnjo javnega delavca na področju

izobraževanja, ki mu je omogočala največji možni
vpliv v gozdarskem izobraževanju v samoupravnem
obdobju Slovenije v prejšnjem stoletju.
Z opisano karierno potjo je bil poplačan
njegov izjemen trud in še zlasti izvirnost ter
temeljitost v izgradnji našega gozdarskega izobraževalnega sistema. Ta pot ga je poplačala
bolj kot številna priznanja, ki jih je tudi dobil.
Vseskozi se je napajal tudi sam s številnimi znanji,
saj je vodilno vlogo v organizaciji gozdarskega
izobraževalnega sistema sprejemal odgovorno
pa tudi s ponosom. Med drugim je magistriral
iz industrijske pedagogike. Jesenkovo nagrado
so mu podelili leta 1985.
Mnogo podrobnosti iz njegovega bogatega
strokovnega življenja bomo lahko prebrali v avtobiografskem zapisu v monografiji 100 gozdarjev
v 100 letih, ki je ta čas v pripravi .
Marko Kmecl
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Znanstvena razprava
GDK: 243(497.4 Suha krajina)(045)=163.6

Poskus redčenja z enkratno določenimi izbranci v Suhi krajini
– preliminarni rezultati
Thinning Experiment with Once in Time Selection of Crop Trees in Suha krajina –
Preliminary Results
Aleš KADUNC1
Izvleček:
Kadunc, A.: Poskus redčenja z enkratno določenimi izbranci v Suhi krajini – preliminarni rezultati. Gozdarski
vestnik, 69/2011, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 19. Jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic, angleškega besedila Breda Misja.
Prispevek obsega preliminarne ugotovitve poskusa redčenj z enkratno določenimi izbranci v Suhi krajini. Leta
1999 smo osnovali dve ploskvi v bukovih sestojih. Doslej smo ploskvi dvakrat izmerili ter opravili dve redčenji.
Ugotovili smo periodičen volumenski prirastek sestojev ter priraščanje dreves. Izbranci izkazujejo večje temeljnične
prirastke kot preostala drevesa. Njihov delež v lesni zalogi sestoja se veča.
Ključne besede: redčenje, enkratno določanje izbrancev, bukov sestoj, učinki redčenj, Suha krajina
Abstract:
Kadunc, A.: Thinning Experiment with Once in Time Selection of Crop Trees in Suha krajina – Preliminary Results.
Gozdarski vestnik, 69/2011, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 19. Proofreading of
the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this contribution the preliminary findings of thinning experiment with once in time selection of crop trees
in Suha krajina region are given. Two research plots in beech stands were established in 1999. Up to now two
measurements and two thinnings have been carried out. The periodic volume increment of the stands and the
increments of individual trees were analyzed. Crop trees have higher basal area increments in comparison with
other trees. The share of crop trees in growing stock has increased.
Key words: thinning, once in time selection of crop trees, beech stand, thinning effects, Suha krajina

1
1

UVOD IN OPREDELITEV
PROBLEMA

INTRODUCTION WITH PROBLEM
DEFINITION

Enega glavnih ukrepov pri gospodarjenju z
odraščajočimi sestoji predstavljajo redčenja.
To so ukrepi, ki se izvajajo pretežni del razvoja
sestoja. Doslej je gozdarska stroka razvila številne
koncepte oziroma različice redčenj (za pregled
glej Kotar, 2005, Roženbergar s sod., 2008), pri
čemer pri nas (vsaj deklarativno) prevladuje
»tradicionalno« izbiralno redčenje po Schädelinu
in Leibundgutu. Omenjena različica spada med
redčenja z večkratnim postopnim določanjem
izbrancev (Roženbergar s sod., 2008), ki jo slovenski gozdarji dobro poznamo.
Spreminjajoče se družbene razmere oziroma
pogoji gospodarjenja pa so prispevali (in še prispevajo) k razvoju novejših konceptov oziroma
različic. Med njimi je tudi redčenje z enkratnim
GozdV 69 (2011) 9

določanjem (končnih) izbrancev (Roženbergar
s sod., 2008) oziroma redčenje, ki temelji na
relativno zgodnji ter dokončni določitvi ciljnih
dreves. Vsa nega se osredotoča le na omenjene
izbrance (Kotar, 1997). Ta različica je pogosto
poimenovana kot izbiralno redčenje po Abetzu
in Johannu (Kotar, 2005).
Z omenjenim redčenjem imamo v Sloveniji
malo izkušenj, je pa opisano v nekaj domačih
prispevkih (Kotar, 1997, Kotar, 2005, Roženbergar s sod., 2008, Saje, 2011). Zato je prof.
Marijan Kotar leta 1999 s pomočjo dolenjskih
gozdarskih kolegov v Suhi krajini osnoval dve
ploskvi.
Namen tega prispevka je navesti preliminarne
ugotovitve na podlagi 11-letne spremljave omenjenih ploskev.
doc. dr. A. K., Oddelek za gozdarstvo in obn. g. vire,
BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

1
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2

OBMOČJE RAZISKAVE IN
METODE DELA

2

RESEARCH AREA AND METHODS

2.1 Območje raziskave
2.1 Research area

Leta 1999 je prof. Marijan Kotar s sodelavci
izločil dve ploskvi v enomernih sestojih bukve.
Ploskvi se nahajata v Suhi krajini, in sicer ploskev
Gojzdek pri vasi Krka ter ploskev Prelesje pri
Žužemberku. Rastišče ploskve Gojzdek uvrščamo
v združbo Hedero-Fagetum, rastišče ploskve
Prelesje pa v združbo Lamio orvalae-Fagetum.
Drugi splošni podatki obeh ploskev so navedeni
v preglednici 1.
Pred osnovanjem ploskev v letu 1999 so na
lokaciji Gojzdek izvedli tri (klasična) izbiralna
redčenja. Pred tem so opravili še negativno izbiro.
Sicer pa je zdajšnji sestoj nastal po goloseku v
letu 1943.
Na lokaciji Prelesje je sestoj v fazi letvenjaka
precej prizadel pozen (majski) sneg nekje v letih
1956–1957. Kljub temu je ostalo dovolj perspektivnega drevja, da sestoja niso izsekali in posadili
smrek. Do leta 1986 so izvedli dve klasični izbiralni
redčenji, potem pa do osnovanja ploskve (leta
1999) niso ukrepali.

2.2 Metode dela
2.2 Methods
Ob osnovanju smo izmerili vse drevje z vsaj 10
cm prsnega premera (s pi-metrom). Drevje se je
oštevilčilo z zaporednimi številkami. Za vsako
drevo se je ugotovilo drevesno vrsto, socialni
razred (po Kraftu, cit. po Assmannu, 1961), velikost in utesnjenost krošnje (oboje po Assmannu,
1961) ter določilo gojitveno vlogo (ciljno drevo – v
nadaljevanju izbranec, konkurent ali indiferentno
drevo). Status ciljnega drevesa ni prenosljiv, kar
pomeni, da neko drevo, ki je bilo ob prvi izmeri
indiferentno, te gojitvene vloge ne more pridobiti,
četudi bi se razvijalo odlično. Drevesa, ki smo jim
ob prvi izmeri določili status ciljnih dreves, ga
izgubijo le s posekom (posekano zaradi sanitarnega razloga ali zaradi poškodb pri sečnji bližnjih
dreves) oziroma naravnim propadom.
Pri določanju izbrancev smo kot najpomembnejši znak upoštevali kakovost debel, nato prostorsko razmestitev (oddaljenost med izbranci) in
nazadnje še velikost oziroma razvitost krošnje.
Pri odkazilu smo odstranjevali le konkurente
ciljnim drevesom (poleg sanitarne sečnje), pri
čemer smo beležili, zaradi katerega ciljnega drevesa
(izbranca) je posamezen konkurent odstranjen.
Seveda je lahko odkazilo posameznega konkurenta
»služilo« več kot enemu izbrancu.

Preglednica 1: Splošni podatki o ploskvah

Značilnost
Velikost ploskve

Gojzdek

Prelesje

1 ha (100 m × 100 m)

1 ha (100 m × 100 m)

Nadmorska višina (m)

380

325

Naklon (°)

20

19

severovzhodna

severovzhodna

30

10

apnenec

dolomitizirani apnenec

Hedero-Fagetum

Lamio orvalae-Fagetum

93,6

84,8

Lega
Skalovitost (%)
Geološka podlaga
Združba
Delež bukve v temeljnici ob osnovanju (%)
Starost dominantnih dreves konec leta 2009
Datum prve meritve
Datum prve (izvrednotene) sečnje
Datum druge meritve
Datum druge (izvrednotene) sečnje
392

62

67

marec 1999

avgust 1999

april 1999

december 1999

november 2009

februar 2010

januar 2010

marec 2010
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Na podlagi posekanih dreves, ki smo jim izmerili višino (prsni premer pa smo že poznali), smo
ugotovili regresijske povezave med drevesno višino
in prsnim premerom. S pomočjo regresijskih enačb
za volumen dreves po dvovhodnih deblovnicah
(Puhek, 2003) smo izračunali volumen (bruto
debeljad) dreves za obe ploskvi v času obeh
meritev. S pomočjo posekanih dreves smo ocenili
tudi starost sestojev. Nadalje smo na podvzorcu
posekanih dreves ugotovili tudi kakovostno strukturo sortimentov (JUS, 1979) in pojav notranjih
napak debel. Podvzorci so zajeli drevje različnih
debelin in socialnih razredov.
Pri drugi izmeri smo vsem nadmerskim drevesom (enak prag; 10 cm) ponovno izmerili prsni
premer in ugotovili socialni razred. Na podlagi
druge izmere smo ugotovili mortaliteto (odmrtje
neposekanih dreves) in vrast. Po drugi izmeri smo
obe ploskvi odkazali in posekali konkurente ter
označeno drevje iz sanitarnih razlogov.

3
3

stek (bruto debeljadi) v obdobju med meritvama
smo izračunali kot vsoto spremembe v lesni zalogi
(lesna zaloga 2 – lesna zaloga 1), poseka v letu 1999
in mortalitete. Vrast smo upoštevali pri lesni zalogi
2 v celoti, čeprav bi načeloma morali odšteti del
volumna teh dreves, vendar gre za zanemarljive
količine (preglednica 2).

3.2 Starostna struktura
3.2 Age structure
Analizirano drevje je staro okoli 60 let (preglednica 3). V Prelesju ima drevje nekoliko bolj
razpršeno starostno strukturo. Največje starosti
nakazujejo, da je v zdajšnjih sestojih tudi drevje,
ki je vzniknilo še pred posekom prejšnjih sestojev. Najmanjše starosti pa kažejo, da se v sestoj
vključuje tudi drevje, ki se je pomladilo pozneje,
torej po nastanku zdajšnjih sestojev.
Preglednica 3: Starostna struktura posekanega drevja v
letu 2010 na ploskvah

Parameter

REZULTATI
RESULTS

3.1 Gostota sestojev, posek, vrast,
mortaliteta in produkcija
3.1 Stand density, felling, ingrowth,
mortality and production

Gojzdek
59,1

61,9

Minimum (leta)

39,0

37,0

Maksimum (leta)

78,0

St. odklon (leta)

84,0

6,742

Število analiziranih dreves

Vrednosti za gostoto sestojev, vrast in mortaliteto,
ki se nanašajo na posamezno leto meritve, veljajo
za sestoja tik pred posekom (preglednica 2). Prira-

Prelesje

Aritmetična sredina (leta)

186

10,135
156

Na podlagi posekanih dreves v letu 2010 smo
analizirali odvisnost doseženega prsnega premera

Preglednica 2: Gostota sestojev, posek, vrast in mortaliteta na ploskvah

Parameter

Gojzdek
1999

Število dreves (N/ha )
-1

Temeljnica (m ha )

Prelesje

2009/2010

892

738

1999

2010

589

447

22,43

24,95

29,50

28,02

Lesna zaloga (m3ha-1)

214,44

275,85

366,86

400,63

Posek (N/ha-1)

163

187

127

156

2

-1

Posek (m ha )
3

-1

Vrast (N/ha-1)
Vrast (m3 ha-1)
Mortaliteta (N/ha-1)
Mortaliteta (m3 ha-1)
Prirastek v obdobju med meritvama (m3 ha-1leto-1)
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51,17

67,70
37
3,01
28

91,70

92,35
17
1,46
32

4,03

9,44

10,60

12,85
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Slika 1: Odvisnost prsnega premera (dbh) od starosti za obe ploskvi: prikazana sta potek prilagojenih vrednosti
ter interval zaupanja (med spodnjo in zgornjo mejo je 95 % vrednosti)

(dbh) od starosti (slika 1). Regresijski parametri
so prikazani v prilogah. Lahko ugotovimo, da
je razpon debelin pri drevesih enake starosti
lahko velik. Naprimer: drevje, staro 60 let, je v
povprečju debelo 20 cm, 95 % drevja te starosti
pa je v intervalu 12 do 30 cm v Gojzdku in 12 do
33 v Prelesju. Z višjo starostjo se širina intervala
povečuje. Povsem razumljivo je starejše drevje
praviloma debelejše.

3.3. Socialna zgradba sestojev
3.3 Social structure of the stands
Na ploskvi v Gojzdku smo izbrali 90 izbrancev, v
Prelesju pa 97. V prvem koraku nas je zanimala
debelinska struktura izbrancev in preostalih dreves
(sliki 2 in 3). Analizirali smo debelinsko strukturo pred posekoma. V Gojzdku so se izbranci
v opazovanem obdobju izrazito pomaknili v
višje debelinske stopnje, preostala drevesa pa
ne (slika 2).
Tudi v Prelesju, kjer je sestoj že debelejši,
se je kolektiv izbrancev zelo pomaknil v višje
debelinske stopnje, pri preostalem drevju pa sta
se predvsem zmanjšala deleža 3. in 4. debelinske
stopnje (slika 3).
394

Za obe meritvi prikazujemo debelino in volumen vseh treh gojitvenih vlog (preglednica 4).
Drevje na ploskvi Prelesje je opazno debelejše.
Na tej ploskvi izbranci zavzemajo tudi večji delež
v lesni zalogi sestoja. Delež izbrancev se je med
meritvama na obeh ploskvah povečal, delež indiferentnih dreves pa se je v lesni zalogi zmanjšal.
Največji prirastek (debelinski in volumenski)
imajo izbranci, najmanjšega pa konkurenti. To
velja zlasti za absolutne vrednosti. Opozoriti je
treba, da je zmanjšanje premera oziroma volumna konkurentov (v Prelesju) posledica tega, da
kot konkurente beležimo vsa posekana drevesa,
tudi drevje, posekano iz sanitarnih razlogov.
Po navadi je bilo takšnih dreves manj kot 10
%, razen sečnje leta 2010 v Prelesju, ko smo iz
sanitarnih razlogov odkazalo oziroma posekali
veliko drobnih bukev.

3.4 Priraščanje dreves med meritvama
3.4 Increment of the trees between the two
measurements
V prvem koraku smo priraščanje dreves analizirali
po socialnih razredih (preglednica 5). Prikazane
aritmetične sredine kažejo, da drevje iz strehe
GozdV 69 (2011) 9
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Slika 2: Porazdelitev deležev (%) izbrancev in preostalih dreves po debelinskih stopnjah v Gojzdku

Slika 3: Porazdelitev deležev (%) izbrancev in preostalih dreves po debelinskih stopnjah v Prelesju

sestoja (prvi trije socialni razredi) bolje prirašča
v Prelesju, pri nižjih razredih pa velja ravno
obratno. Nadvladajoče drevje (razred 1) bolje
prirašča od vladajočega (razred 2), slednje bolje
od sovladajočega, podstojno drevje pa prirašča
najslabše (razred 5).
Nadalje smo analizirali debelinski prirastek
ločeno za izbrance in indiferentna drevesa (slika 4).
V Gojzdku se – presenetljivo – prirastek izbrancev
z debelino manjša, v Prelesju pa take težnje ni
zaznati. Morda zato, ker nismo imeli drobnejših
GozdV 69 (2011) 9

izbrancev. Pri indiferentnih drevesih se je prirastek
z debelino drevja povečeval, razen dreves devete
debelinske stopnje (tri drevesa v Prelesju).
Z multivariatno regresijsko analizo smo preizkusili, ali je temeljnični prirastek odvisen od
(izhodiščne) debeline drevesa ter njegovega gojitvenega statusa (koda 0 so indiferentna drevesa,
koda 1 so izbranci; konkurenti so bili posekani).
Ugotovili smo (preglednica 6), da je temeljnični
prirastek v največji meri pojasnjen z debelino
drevesa, deloma pa tudi z gojitveno vlogo (izbranci
395
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Preglednica 4: Značilnosti dreves glede na gojitveno vlogo

Leto/
obdobje
1999

Gojzdek
Znak

Parameter

Prsni premer
(cm)

Ar. sred.
Min
Maks

2009/2010

Prsni premer
(cm)

Povečanje prsnega premera
Povečanje volumna drevesa

15,97

21,73

19,28

21,36

31,66

26,33

9,5

14,7

10,3

10,4

20,6

12,5

45,8

43,5

45,2

50,8

5,4590

6,6897

4,9994

6,0676

Ar. sred.

0,204

0,377

0,312

0,473

1,054

0,722

Min

0,054

0,149

0,065

0,065

0,382

0,109

Maks

1,546

0,748

2,096

2,057

2,237

2,885

0,1630

0,1335

0,2449

0,3472

0,3756

0,4013

61,4

15,8

22,8

46,8

27,9

25,4

18,03

27,34

19,85

25,14

37,23

22,30

Min

9,6

20,0

10,3

10,2

26,4

10,0

Maks

45,0

37,0

38,8

46,4

52,3

45,8

%

6,1408

3,6628

5,2389

7,5730

5,3357

8,2250

Ar. sred.

0,310

0,698

0,362

0,745

1,719

0,592

Min

0,060

0,329

0,071

0,068

0,764

0,065

Maks

2,231

1,385

1,553

2,889

3,935

2,794

0,2691

0,2192

0,2271

0,5065

0,6317

0,5283

%

53,1

22,3

24,6

36,6

40,3

23,1

cm leto-1

0,19

0,51

0,05

0,36

0,53

-0,38

%

12,9

25,8

2,9

17,7

17,6

-15,3

0,010

0,029

0,005

0,026

0,063

0,012

51,8

85,1

16,2

57,6

63,1

-18,0

St. odklon

1999–
2009/2010

Konkurenti

29,7

St. odklon

Delež v volumnu
sestoja

Indif. Izbranci

3,4077

Ar. sred.

Volumen drevesa
(m3/drevo)

Konkurenti

40,4

St. odklon
Delež v volumnu
sestoja

Izbranci

4,7514

St. odklon
Volumen drevesa
(m3/drevo)

Indif.

Prelesje

m leto
drevo-1
3

%

-1

Preglednica 5: Priraščanje dreves med meritvama po socialnih razredih

Gojzdek

Prelesje

Socialni
razred

Debelinski
prirastek (cm
leto-1)

Temeljnični
prirastek
(dm2 leto-1)

Volumenski
prirastek (m3
leto-1)

Debelinski
prirastek (cm
leto-1)

Temeljnični
prirastek
(dm2 leto-1)

Volumenski
prirastek (m3
leto-1)

1

0,49

0,252

0,0442

0,67

0,452

0,1188

2

0,39

0,138

0,0205

0,44

0,219

0,0444

3

0,21

0,052

0,0073

0,24

0,082

0,0138

4

0,14

0,029

0,0039

0,10

0,024

0,0029

5

0,04

0,008

0,0015

0,03

0,006

0,0010
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Slika 4: Debelinski prirastek po gojitvenih vlogah za obe ploskvi (debelinske stopnje se nanašajo na prvo
meritev)
Preglednica 6: Parametri regresijske analize (odvisna spremenljivka je periodični temeljnični prirastek dreves v
dm2leto-1)

Značilne neodvisne
spremenljivke

Gojzdek
Parameter St. tvega(b)
nja

Prelesje
Prispevek
k R2

Parameter
(b)

St.
tveganja

Prispevek
k R2

Konstanta

–0,077

0,000

–

–0,092

0,000

–

Prsni premer (pri prvi
meritvi)

0,010

0,000

0,524

0,009

0,000

0,537

Gojitvena vloga (pri
prvi meritvi)

0,059

0,000

0,054

0,099

0,000

0,077

imajo večji prirastek pri enaki debelini). Skupno
smo z modelom pojasnili 57,8 % variance (R2 =
0,578) v Gojzdku in 61,4 % variance (R2 = 0,614)
v Prelesju. Analiza je pokazala, da so izbranci
priraščali hitreje od indiferentnih dreves primerljivih debelin.
Zanimivo je, da so imeli izbranci enakih debelin
skorajda identičen prirastek na obeh ploskvah,
pri indiferentnih drevesih pa je drevje v Gojzdku
priraščalo hitreje (slika 5).
Za izbrance smo na obeh ploskvah beležili,
katera drevesa smo jim odstranili kot konkurente.
Tako smo lahko za vsakega izbranca ugotovili
vsoto temeljnic dreves, ki smo mu jih odstranili
(v nadaljevanju absolutna jakost sproščanja).
Ker poznamo tudi temeljnico izbrancev, smo
GozdV 69 (2011) 9

izračunali še razmerje med posekano temeljnico (konkurentov danega izbranca) in lastno
temeljnico pri vsakem izbrancu (v nadaljevanju
relativna jakost sproščanja). Zanimalo nas je, v
kolikšni meri tako izražena jakost poseka vpliva
na temeljnični prirastek izbrancev v opazovanem
obdobju 1999–2010.
Za lokacijo Gojzdek nismo potrdili vpliva
niti absolutne niti relativne jakosti sproščanja
na temeljnični prirastek izbrancev, kar je zelo
presenetljiv rezultat (preglednica 7). Pri lokaciji
Prelesje pa se je pokazal značilen vpliv relativne
jakosti sproščanja na izbrance. Dodajmo, da
je v Gojzdku relativno sproščanje izbrancev v
povprečju znašalo 1,51 m2m-2 (minimum = 0,00;
maksimum = 4,85; st. odklon = 0,955), v Prelesju
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Kadunc, A.: Poskus redčenja z enkratno določenimi izbranci v Suhi krajini – preliminarni rezultati

Slika 5: Temeljnični prirastek izbrancev in indiferentnih dreves glede na prsni premer
Preglednica 7: Parametri regresijske analize za izbrance (odvisna spremenljivka je periodični temeljnični prirastek
dreves v dm2 leto-1)

Značilne neodvisne
spremenljivke

Gojzdek

Prelesje
Prispevek
k R2

Parameter
(b)

St. tveganja

0,291

–

–0,141

0,169

–

0,000

0,133

0,012

0,000

0,105

Parameter (b)

St. tveganja

Konstanta

0,046

Prsni premer (1999)

0,007

Prispevek
k R2

Relativna jakost sproščanja

–

ni znač.

–

0,043

0,010

0,061

Absolutna jakost sproščanja

–

ni znač.

–

–

ni znač.

–

pa 1,24 m2m-2 (minimum = 0,00; maksimum =
4,09; st. odklon = 0,854). Neznačilen oziroma šibek
vpliv jakosti sproščanja izbrancev na temeljnični
prirastek morda kaže na prilagajanje odkazila
razvitosti in sproščenosti izbranca. Z drugimi
besedami: bolj utesnjene izbrance smo sproščali
intenzivneje, manj utesnjene pa manj intenzivno,
zato se prirastek enih od drugih ni bistveno
razlikoval.

3.5 Kakovost posekanih dreves
3.5 Quality of the felled trees
V Gojzdku je bilo pri poseku leta 2010 14,00 m3
(potencialno) tehničnega lesa in 53,70 m3 drv.
Delež tehničnega lesa dosega 20,7 %, če bi ves
398

les te kakovosti tudi prodali v tehnične (žagovci,
pragovci, embalažni les) in ne energetske namene
(drva). Omeniti velja, da ima glede na vzorec
posekanih dreves pri debelnih analizah (33 dreves
leta 2010, od tega 30 bukev) 30 % bukev že začetek
pojavljanja rdečega srca (razpokasto srce), ena
bukev pa je bila trhla (3,3 % bukovih dreves).
V Prelesju je bilo pri poseku leta 2010 51,63
m3 (potencialno) tehničnega lesa in 40,72 m3 drv.
Delež tehničnega lesa dosega 55,9 %, če bi ves
les te kakovosti tudi prodali v tehnične (žagovci,
pragovci, embalažni les; na furnir in luščenec je
odpadlo približno 4 % skupnega neto volumna
posekanih dreves) namene in ne energetske (drva).
Omeniti velja, da ima glede na vzorec posekanih dreves pri debelnih analizah (32 bukev leta
GozdV 69 (2011) 9
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2010, skupno 40 dreves), 47 % bukev že začetek
pojavljanja rdečega srca (razpokasto srce), ena
bukev pa je imela že normalno razvito srce (3 %
bukovih dreves).

4
4

RAZPRAVA

DISCUSSION

Že na začetku razprave je treba izpostaviti, da gre
za preliminarne rezultate. Za kakršne koli tehtnejše
zaključke je torej še mnogo prezgodaj.
Kljub temu je smiselno nekatere ugotovitve
primerjati oziroma o njih razpravljati. Tudi v
pričujoči raziskavi se je potrdilo, da izbranci
hitreje priraščajo kot dimenzijsko primerljiva
preostala drevesa. Podobno so ugotovili že
Bončina (1994) in Bončina s sod. (2007). V
povezavi s priraščanjem izbrancev pa je zanimiv
izsledek, da smo pri temeljničnem prirastku
zaznali neznačilen oziroma šibek vpliv jakosti
sprostitve izbranca. Pojasnilo bi utegnilo biti v
tem, da smo jakost sproščanja izbrancev v tolikšni meri prilagajali (odmerjali) sproščenosti
(oziroma utesnjenosti) izbrancem, da so po
sečnji imeli zelo podoben razpoložljiv rastni
prostor in s tem priraščanje.
Jakosti redčenj so znašale med 23 in 25 % glede
na lesno zalogo ob poseku, kar je – presenetljivo
– zelo skladno z jakostmi klasičnih izbiralnih
redčenj v bukovih sestojih primerljivih starosti
(e.g Kadunc, 2008). Saje (2011) je v mlajših bukovih sestojih ugotovil znatno nižjo jakost redčenj
pri izbiralnem redčenu z enkratno določenimi
(stalnimi) izbranci kot pri klasičnem izbiralnem
redčenju.
Pokazalo se je tudi, zlasti na ploskvi v Gojzdku,
da je bilo nekaj izbrancev ob izbiri prešibkega
razvojnega potenciala. Imeli so nekoliko premajhno krošnjo in kazali rahel zaostanek v rasti
za sosednjimi drevesi. Kljub sprostitvi krošenj
takšni izbranci niso (vselej) uspeli razvojno
dohiteti sosednja dominantna drevesa. Izkušnje
zaenkrat kažejo, da tudi z močnejšim sproščanjem izbrancev, ki ob izbiri niso bili dovolj
razviti, le težko nadomestimo njihov razvojni
zaostanek.
Velik delež raziskav o učinkih redčenj spremlja
razvoj izbrancev. Ker v primeru tega poskusa
GozdV 69 (2011) 9

izbrance dokončno določimo že ob osnovanju
raziskave, ne moremo podati primerjav migracije oziroma zmanjševanja števila izbrancev v
razvoju sestoja. Omenimo lahko le, da smo po
številu (načrtovanih) končnih izbrancev v okviru
nemških modelov (e.g. Klädtke, 2001), nekateri
novejši modeli (Wilhelm s sod., 1999, Hein, 2007)
pa priporočajo celo manj izbrancev (< 90).
Izvrednotenje učinkov redčenj največkrat
poteka s pomočjo primerjave redčenih in neredčenih sestojev (e.g. Ferlin, 1988, Pirc, 1997, Celič,
2002), ki so si glede vsega, razen ukrepanja, čim
podobnejši. V okviru danega poskusa tega ne
moremo narediti, saj primerljivih ploskev brez
ukrepanj nismo osnovali.
Kot slabost danega poskusa lahko štejemo
tudi previsoko starost izbranih dveh sestojev ob
osnovanju in gojitveno preteklost do osnovanja.
Optimalno bi bilo izbrati sestoje v fazi letvenjaka,
v katerih vsaj pozitivne izbire še nismo opravili.
Naslednja pomanjkljivost analiziranega poskusa
je v nezadostnem številu (statističnih) ponovitev.
Preizkus različnih načinov redčenj je najustrezneje
zasnovati v blokih. Zasnova obsega več ponovitev
obravnavanj (tretmajev), kar pomeni več blokov,
pri čemer se znotraj vsakega bloka izvedejo vsa
različna obravnavanja (npr. klasično izbiralno
redčenje, brez ukrepanja, redčenje z enkratno
določenimi izbranci). Prednost obravnavanih
(analiziranih) ploskev pa je v njihovi velikosti.
Kljub omenjenim slabostim menimo, da bo
spremljava sestojev omogočila precej izvirnih
ugotovitev, ki bodo zanimivi zlasti s strokovnega
vidika in ki nam jih v Sloveniji primanjkuje.
Dodati je potrebno, da so se raziskave različnih konceptov redčenj pri nas v zadnjem času
intenzivirale (e. g. Orešnik, 2009, Triplat, 2010,
Laznik, 2011), vendar zaradi razvojnih zakonitosti
gozdnih sestojev (končni) rezultati še precej časa
ne bodo poznani.

5
5

POVZETEK
SUMMARY

This paper analyses the development of two beech
stands in Suha krajina region which have been
managed by the principle of thinning with once
in time selection of crop trees. In each stand one
plot measuring 100 m × 100 m was established
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in the year 1999. All the trees above 10 cm on the
plots were measured. To each tree the silvicultural role was determined (crop tree, indifferent
tree, competing tree). 90 final crop trees were
selected on the first plot and 97on the second
one. After the first measurement thinning was
applied, releasing only crop trees. In 2009/2010
the second measurement, followed by thinning
operation, was performed.
The preliminary results show that the stand
volume increment in the analyzed period (19992010) was rather high (10.6 and 12.9 m3ha-1year-1),
while the mortality and ingrowth rates were
rather small.
The diameter and basal area increment of trees
differed with regard to their diameter, social class
or silvicultural role. The dominant trees had higher
diameter, basal area and volume increments than
the suppressed ones. In addition, crop trees of the
same diameter had higher basal area increments
than other trees. Interestingly, the basal area increment of crop trees showed only weak response to
the releasement intensity.
The analysis of wood quality of the harvested
trees shows that the share of technical wood is
substantial.
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Priloge
Appendix
Regresijski parametri
Ploskev

Neodvisna
spremenljivka

Odvisna
spremenljivka

Regresijska krivulja

R2

Stopnja
tveganja

Gojzdek

starost

prsni premer

Y = 5,906×1,020X

0,263

0,000

Prelesje

starost

prsni premer

Y = 4,165×1,026

0,490

0,000
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Znanstvena razprava
GDK: 11:173.2(045)=163.6

Mahovi kot bioindikatorji stanja okolja

Bryophytes as Bioindicators of the Environment Condition
Mitja SKUDNIK1, Lado KUTNAR2, Franc BATIČ3, Zvonka JERAN4, Primož SIMONČIČ5
Izvleček:
Skudnik, M., Kutnar, L., Batič, F., Jeran Z., Simončič, P.: Mahovi kot bioindikatorji stanja okolja; Gozdarski vestnik,
69/2011, št. 9 V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Jezikovni pregled angleškega besedila in prevod
povzetka Breda Misja, slovenskega besedila Marjatka Šivic.
V okviru Programa za intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov (IMGE) v Sloveniji smo proučevali tudi
mahovno floro in vegetacijo. Na vseh enajstih ploskvah IMGE smo ovrednotili bioindikacijsko vlogo mahovnih
vrst. Na treh izbranih ploskvah (Krucmanove konte, Gorica in Murska šuma) smo analizirali tudi vsebnosti
skupnega dušika (N) in žvepla (S) v tkivih mahov vrste štorovo sedje (Hypnum cupressiforme Hedw.). Že glede na
prisotnost mahovnih vrst lahko sklepamo na rastiščne (npr. geološko matično podlago, površinsko skalnatost, talne
razmere, mikro- in regionalna klima, vegetacija) in sestojne razmere (prevladujoča drevesna vrsta, odmrli les).
Analiza mahov na izbranih treh ploskvah IMGE je pokazala, da so vsebnosti skupnega N in S v mahovih največje
na ploskvi Murska šuma in najmanjše na ploskvi Krucmanove konte na Pokljuki. Ob primerjavi rezultatov z
nekaterimi primerljivimi raziskavami od povprečja odstopa ploskev Murska šuma z relativno velikimi vsebnostmi
skupnega N in S v mahovih.
Ključne besede: mahovi, bioindikacija, biomonitoring, vrstna pestrost, intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov,
dušik, žveplo, Slovenija.
Abstract:
Skudnik, M., Kutnar, L., Batič, F., Jeran Z., Simončič, P.: Bryophytes as Bioindicators of the Environment
Condition; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 9. In Slovenian, abstract
and summary in English. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text
Marjetka Šivic.
As a part of the Intensive Monitoring Programme (IMFE) of Forest Ecosystems in Slovenia, the bryophyte flora
and vegetation have been studied. The bioindication role of bryophytes was analyzed on all 11 IM plots. On
the selected IM plots (Krucmanove konte, Gorica and Murska šuma) the concentration of N total and S total
were analyzed in living parts of the bryophyte species Hypnum cupressiforme Hedw. The species diversity of
bryophytes indicates the site conditions (e.g. bedrock, surface rockiness, soil conditions, micro- and regional
climate, vegetation) and forest stand conditions (dominant tree species, dead wood). Analyses of mosses on
the selected IMFE plots indicate that the concentration of total nitrogen (N) and sulphur (S) in mosses is the
highest on the Murska šuma plot and the lowest on the Krucmanove konte plot on Pokljuka. Comparing the
results with some other comparable investigations, the Murska šuma plot with its relative high concentrations
of total N and S total in moss tissue stands out.
Key words: bryophytes, bioindication, biomonitoring, species diversity, intensive monitoring of forest ecosystems, Slovenia, nitrogen, sulphur.
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1

UVOD

INTRODUCTION

Okolje je pod vplivom vse večjega števila znanih
in neznanih onesnažil, ki vzajemno s podnebnimi spremembami in zmanjševanjem biotske
pestrosti ogrožajo ekosisteme (Markert in sod.,
2003). Taki kompleksni sistemi interakcij in
medsebojnih odnosov otežujejo pridobivanje
informacij o stanju in trendu onesnaženosti
okolja, zato je nujna vzpostavitev monitoringa, ki
omogoča trajno pridobivanje informacij o stanju
ekosistemov (Pavšič - Mikuž, 2005). Glede na
ustrezne informacije lahko ocenimo, kdaj, kje in
katero od onesnažil v ekosistemu preseže kritične
vrednosti in začne negativno vplivati na delovanje
ekosistema. Pravočasno zaznavanje presežkov
onesnažil omogoča pravočasno ukrepanje.
Eden od glavnih ciljev programa Intenzivnega
monitoringa gozdnih ekosistemov (IMGE) je
ugotavljanje in spremljanje sprememb gozdnih
ekosistemov zaradi vnosa onesnažil, ki povzročajo
zakisanje in evtrofikacijo (de Vries in sod., 2003b).
V Sloveniji so bile ploskve za spremljanje stanja
gozdnih ekosistemov vzpostavljene z namenom
implementacije zakonodaje EU, ki temelji na
Konvenciji o daljinskem transportu onesnaženega
zraka (CLRTAP) (Simončič, 2001).
Pomemben korak v spremljanju stanja okolja
je pomenil razvoj različnih oblik posrednega
monitoringa (Tausz in sod., 1996; Solga in sod.,
2005; Fränzle, 2006), kjer stanje okolja ocenjujemo na podlagi izbranega indikatorja. Cilj
takšnega monitoringa je pridobiti časovne in
prostorske informacije o stanju okolja oz. o njegovi
onesnaženosti (Batič in sod., 1999; Harmens in
sod., 2010).
Metodologije posrednega ocenjevanja stanja
okolja, ob uporabi različnih indikatorjev, so razvijali v različnih delih sveta. Posledično je neenotna
tudi uporabljena terminologija (Markert in sod.,
2003). V prispevku bomo uporabljali terminologijo
po Markert in sod. (2003), ki ločijo bioindikatorje
in biomonitorje. Bioindikator je organizem (ali
del organizma ali skupina organizmov), ki vsebuje
informacijo o kakovosti okolja ali delu okolja. Biomonitor pa je organizem (lahko tudi del organizma
ali skupina organizmov), ki vsebuje količinsko
informacijo o kakovosti okolja oz. o delu okolja.
GozdV 69 (2011) 9

Markert in sod. (2003) opozarjajo, da je biomonitor
tudi bioindikator, vendar pa bioindikator vedno
ne izpolnjuje pogojev biomonitorja.
Dober bioindikator stanja in sprememb okolja
je vegetacija. Glede na vrstne sestave vegetacije
ali celo prisotnost nekaterih rastlinskih vrst
(indikatorske vrste) lahko sklepamo o stanju
okolja in njegovih spremembah (Ernst, 2003). Na
podlagi vrstne sestave vegetacije lahko približno
ocenimo določene dejavnike okolja, npr. reakcijo
tal, vlažnost (Ellenberg, 1991). S spremljanjem
spremembe sestave in strukture vegetacije pa lahko
sklepamo na spreminjanje rastiščnih razmer na
določenem območju (van Dobben in sod., 1999;
de Vries in sod., 2003a).
Kot bioindikatorje stanja in sprememb okolja
lahko uporabimo tudi mahove, ki jih taksonomsko
delimo v tri skupine: listnate mahove (Bryophyta),
jetrenjake (Marchantiophyta) in rogačarje (Anthocerotophyta) (Atherton in sod., 2010). Na produktivnejših rastiščih, kjer so višje rastline bolj
konkurenčne za prostor, hranila in vodo, mahovom
pripisujemo precej obrobno vlogo (Dierßen, 2001).
Vendar pa so mahovi dobro prilagojeni in konkurenčni v ekstremnih razmerah, kot so arktična
in alpinska tundra, visoka barja, ostenja, skale in
tropski deževni gorski gozdovi (Dierßen, 2001).
Slovenija ima zelo raznovrstno mahovno
floro (Martinčič, 2001; Martinčič, 2003), kar ni
samo posledica pestrih podnebnih in geološkopetrografskih razmer, temveč tudi raznovrstnih
in razmeroma dobro ohranjenih habitatov, kot
so različna barja, alpinski skalni predeli, alpinska travišča in snežne doline, številni izviri in
studenci. Poleg tega k njihovi pestrosti lahko
prispevajo tudi sekundarni biotopi, kot so stara
sadna drevesa, kamniti zidovi in posamezni deli
cestišč. Med najpomembnejšimi habitati mahov
pa so dobro ohranjeni, naravni gozdovi (Kutnar in
Martinčič, 2008) in še posebno pragozdni ostanki
z obilo lesa posušenih dreves (Ódor in Van Dort,
2002). Naravne gozdove v dinarskem območju
Slovenije štejemo za vročo biodiverzitetno točko
za mahove, ki naseljujejo les posušenih dreves
(Ódor in Van Dort, 2002).
Mahovi imajo pomembno funkcionalno in
diferencialno vlogo v nekaterih gozdnih fitocenozah (npr. Sphagno-Piceetum, Neckero-Abietetum,
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Bazzanio-Abietetum, Mastigobryo-Piceetum, Rhytidiadelpho lorei-Piceetum, Leucobryo-Quercetum
petraeae). Njihovo pojavljanje in vloga sta pogosto
vezana na specifične rastiščno-sestojne razmere
in zaradi takih lastnosti so ustrezen bioindikator
stanja okolja (Zechmeister in sod., 2003).
Mahovi so uporabni tudi kot biomonitorji, saj
lahko količinsko izmerimo vrednosti posameznih
elementov v njihovih tkivih (Arndt in sod., 1987;
Zechmeister in sod., 2003). Večino mahov je
ektohidričnih. To pomeni, da imajo slabo razvit
koreninski sistem in nimajo razvite kutikule ter
zato sprejemajo večino mineralnih snovi (hranil)
in vode preko celotne površine, neposredno
iz tal pa le v manjšem obsegu (Woolgrove in
Woodin, 1996).
Ideja o uporabi mahov kot biomonitorjev težkih
kovin v okolju se je prvič pojavila že v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja (Rühling in Tyler, 1968).
Leta 1980 se je na pobudo Švedske začel vzpostavljati
sistematičen monitoring mahov z namenom ugota-

vljanja količine težkih kovin v naravnem okolju. Leta
2000 je organizacijo monitoringa prevzel program
ICP-Vegetation (WGE CLRTAP), od leta 2005 v
njem sodeluje že osemindvajset evropskih držav
(Harmens in sod., 2010). V istem letu so mahove
uporabili tudi kot biomonitorje dušikovih spojin
(Harmens in sod., 2008).
Cilj raziskave je prikazati možnosti za vrednotenje stanja okolja (bioindikacija) glede na
mahove, ki se pojavljajo na ploskvah za intenzivno
spremljanje stanja gozdnih ekosistemov (raven
2). Pri tem smo mahove kot indikatorje uporabili
na dva načina:
–– kot bioindikatorje – kjer smo glede na pojavljanje mahovnih vrst ovrednotili rastiščnosestojne razmere,
–– kot biomonitorje – kjer smo glede na vsebnost
elementov dušika in žvepla v mahovih ocenili
stanje omenjenih elementov v okolju (npr.
onesnaženost) in jih primerjali s podatki v
tuji literaturi.

Slika 1: Razporeditev ploskev za intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji
(predstavljenih je štirinajst območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije)
Figure 1: Distribution of plots for intensive monitoring of forest ecosystems in Slovenia
(14 regional units of the Slovenian Forest Service are presented)
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2
2

RAZISKOVALNE PLOSKVE IN
METODE

RESEARCH PLOTS AND METHODS

2.1 Raziskovalne ploskve
2.1 Research plots
Raziskava je potekala na ploskvah intenzivnega
spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (ICPForest, 2002) v letih 2004/05 in 2010. Ploskve so
na različnih geoloških in pedoloških podlagah ter
posledično v različnih tipih vegetacije (Kutnar,
2006; Kutnar in Martinčič, 2008).
Leta 2004 je bilo v Sloveniji takih ploskev
enajst, v letu 2010 pa deset. Pet ploskev (2-Fondek,
4-Brdo, 5-Borovec, 8-Lontovž, 11-Murska šuma),
kjer spremljamo več parametrov (fenologija,
foliarne analize itn.), je dodatno opremljenih z
merilnimi instrumenti, npr. lizimetri s podtlakom za merjenje kemizma talne raztopine, koši
za spremljanje opada itn. (Vel in sod., 2004). Te
ploskve so ograjene in so v prispevku predstavljene
kot »bolj intenzivne« ploskve.
V letih 2004 in 2005 smo vrstni popis mahov
izvedli na vseh enajstih ploskvah intenzivnega

monitoringaspremljanja. V letu 2010 smo vzorčenje mahov za analizo izbranih elementov izvedli
na treh izbranih ploskvah (1-Krucmanove konte,
9-Gorica in 11-Murska šuma) (slika 1). Omenjene
tri ploskve smo izbrali zaradi različnih prevladujočih drevesnih vrst. Na ploskvi 1 je prevladujoča
drevesna vrsta navadna smreka (Picea abies), na
ploskvi številka 9 sta bela jelka (Abies alba) in
navadna bukev (Fagus sylvatica) ter na ploskvi
10 dob (Quercus robur).

2.2 Vrstni popis mahov
2.2 Inventory of bryophyte species
Mahove smo popisali na štirih podploskvah
za proučevanje vegetacije, velikosti 10 ×10 m
s popisno površino 400 m2, ki so v osrednjem
delu ploskve IM (slika 2). Na intenzivnejših
ploskvah smo dodatno izbrali štiri primerjalne
podploskve zunaj ograde, tako da je celotna
popisna površina obsegala 800 m2. Na vseh 64
podploskvah smo mahove popisali ločeno na
treh različnih substratih: a) tla (mahovi rastoči
na razvitih tleh), b) les (mahovi na odmrlih
deblih, vejah, panjih in na skorji živih dreves),

Preglednica 1: Pestrost mahovnih vrst na celotnih ploskvah za intenzivni monitoring (prirejeno po Kutnar in
Martinčič 2008).
Table 1: The total bryophyte species richness of intensive monitoring plots (according to Kutnar in Martinčič 2008).

1-KRUCMANOVE KONTE (Pokljuka)
3-GROPAJSKI BORI (Sežana)

Popisna površina
400 m2
400 m2

Picea abies
Pinus nigra

Št. mahov v osrednjem delu*
33
23

6-KLADJE (Pohorje)

400 m2

Picea abies

18

7-TEMENJAK (Vinska gora, Dobrna)

400 m

Fagus sylvatica

31

9-GORICA (Draga, Loški potok)

400 m2

Fagus sylvatica, Abies alba

36

10-KRAKOVSKI GOZD (Kostanjevica)

400 m

Quercus robur, Carpinus betulus

26

2-FONDEK (Trnovski gozd)
4-BRDO (Kranj)

2 × 400 m2
2 × 400 m2

Fagus sylvatica
Pinus sylvestris

23 (26)
11 (13)

5-BOROVEC (Kočevska Reka)

2 × 400 m2

Fagus sylvatica

28 (36)

8-LONTOVŽ (Kum)

2 × 400 m2

Fagus sylvatica

27 (33)

11-MURSKA ŠUMA (Lendava)

2 × 400 m

Quercus robur, Carpinus betulus

18 (24)

Lokacija (IM ploskev)

2

2

2

Prevladujoča drevesna vrsta

Minimum

11 (13)

Maksimum

36 (36)

Povprečje

24,9 (26,4)

* V oklepajih je skupno število mahov na popisni površini 800 m (na podploskvah v osrednjem delu in zunaj
ograjene površine na zunanjih površinah)
2
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Slika 2: Shema razporeditve vegetacijskih
(pod)ploskev na ploskvah IM:
a) neograjena ploskev;
b) ograjena ploskev
Figure 2: Scheme of
vegetation sub-plots
distribution on IM
plots:
a) unfenced plot;
b) fenced plot

a)

b)

c) kamen (mahovi na kamnih in skalah različnih velikosti).
Na temelju predhodnih raziskav (Martinčič,
2001; Martinčič, 2003; Kutnar in Martinčič,
2008) in podatkov v literaturi (Dierßen, 2001;
Ódor in Van Dort, 2002; Atherton in sod., 2010)
smo opredelili vezanost vrst na rastni substrat.
Obravnavali smo različne skupine mahov, in sicer
listnate mahove (Bryophyta), jetrenjake (Mar406

chantiophyta) in rogačarje (Anthocerotophyta)
(Atherton in sod., 2010). Kot nomenklaturni vir
smo uporabili delo Martinčiča (2003) za listnate
mahove in Schumackerja in Váńa (2005) za rogačarje in jetrenjake (hepatike). Mahove je določil
prof. dr. Andrej Martinčič.
a) neograjena ploskev/unfenced plot
b) ograjena ploskev/fenced plot
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Skudnik, M., Kutnar, L., Batič, F., Jeran Z., Simončič, P.: Mahovi kot bioindikatorji stanja okolja

2.3 Vzorčenje mahov za analizo
elementov
2.3 Moss sampling for elemental analysis
Vzorčenje mahov na izbranih ploskvah IMGE
smo izvedli po navodilih programa ICP-Vegetation (WGE, CLRTAP) (Harmens, 2010), ki
smo jih delno priredili za slovenske razmere. Na
terenu smo vzorčili vrsto mahu štorovo sedje
(Hypnum cupressiforme Hedw.). Razlog vzorčenja
te vrste mahu je, da ga kot eno izmed primernih
bioindikatorskih vrst predlagajo v navodilih
vzorčevanja (Harmens, 2010) tudi nekateri drugi
avtorji (Zechmeister in sod., 2003). Poleg tega je
vrsta v Sloveniji zelo pogosta, saj sta jo Kutnar in
Martinčič (2008) na ploskvah IMGE pri vrstnem
popisu mahov našla kar na desetih ploskvah od
enajstih. Vrsta se ni pojavila le na ploskvi Brdo,
kjer pa smo jo odkrili v neposredni bližini.
Na vsaki ploskvi smo mahove vzorčili na
desetih mestih na površini približno 50 m x 50 m,
in sicer na petih mestih v gozdnih vrzelih, jasah
ali ekstenzivnih pašnikih in na petih mestih pod
krošnjami dreves. Pri vzorčenju na odprtih površinah smo nabrali mahove, ki niso bili neposredno
zastrti s krošnjami bližnjih dreves, saj dež lahko
spira elemente z dreves na mahove pod njimi, kar
spremeni vsebnosti elementov v njih (Harmens,
2010). Vzorčna mesta pod krošnjami dreves so
bila praviloma na sami ploskvi oz. njeni neposredni bližini, kjer je bila zgradba gozda na mestu
vzorčenja podobna zgradbi na ploskvi.
Pri vzorčenju smo izbirali lokacije, ki so
nekoliko dvignjene (glede na okoliški relief).
Tako smo zmanjšali vpliv površinskih voda na
delež elementov v mahovih. Mahov tudi nismo
vzorčili na dniščih dreves zaradi vpliva odtoka
po deblu. Izključili smo tudi mahove, na katerih
so bili vidni delci prahu, živalskih iztrebkov ali
so bili mehansko poškodovani.
Za laboratorijsko analizo smo uporabili le
zeleni, živi del mahu, ki je prirasel v zadnjih
treh letih. Od vsakega podvzorca smo v skupni
vzorec oddali enako količino mahu. Analize
vsebnosti skupnega dušika in žvepla v mahovih
so bile opravljene v laboratoriju za gozdno ekologijo (LGE) na Gozdarskem inštitutu Slovenije
z elementnim analizatorjem LECO CNS-2000.
Vzorce smo posušili pri sobni temperaturi. Za
GozdV 69 (2011) 9

primerljivost rezultatov z drugimi študijami smo
izmerjene vsebnosti dušika in žvepla korigirali
z vsebnostjo vlage v vzorcu (Harmens, 2010).
Vsebnost vlage smo vzorcem določili po sušenju
na 40 °C in 105 °C. Z vsebnostjo vlage vzorca na
40 °C smo korigirali vsebnost skupnega dušika
in z vsebnostjo vlage vzorca na 105 °C vsebnost
skupnega žvepla.

3.3 Uporabljene statistične metode
3.3 Applied statistical methods
S programskim paketom program PC-ORD
(McCune in Mefford, 1999, 2006) smo naredili
multivariatno analizo ploskev NMS (Non Metric
Multidimensional Scaling) glede na vrstno sestavo
mahovne flore. Kot mero podobnosti smo uporabili Sørensenov oz. Bray-Curtisov koeficient.
Razvrščanje ploskev v ordinacijskem prostoru
glede na vrstne sestave mahovne flore (presence/
absence) je nakazalo rastiščne in ekološke razmere.
Za izris grafov, kjer smo primerjali rezultate vsebnosti skupnega dušika in žvepla na izbranih treh
ploskvah IMGE z nekaterimi drugimi avtorji, smo
uporabili programski paket R 2.12.0.

3
3

REZULTATI IN RAZPRAVA
RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Bioindikacija rastiščnih in sestojnih
razmer
3.1 Bioindication of site and stand
conditions
Vrstna sestava mahov, ki je služila kot podlaga za
multivariatno analizo, je jasno nakazala rastiščno-ekološke, vegetacijske in sestojne podobnosti
ploskev (slika 3). Ordinacija je združila ploskve z
največjo vrstno podobnostjo mahov, ki so hkrati
podobne v drugih elementih (rastiščno-ekološke,
vegetacijske in sestojne značilnosti). V zgornjem
delu ordinacijskega prostora (slika 3) so ploskve
pretežno na karbonatnih in mešanih matičnih
podlagah, v spodnjem pa ploskve na nekarbonatnih (silikatnih) podlagah.
Največjo skupino tvorijo ploskve, ki so poraščene z različnimi bukovimi in jelovo-bukovimi
gozdovi (osrednji del grafikona XY). Mahovi,
popisani na teh ploskvah, nakazujejo mezofilne
rastiščne razmere. Med njimi so ploskve Temenjak,
407
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Lontovž in Borovec, ki so poraščene z gorskim
bukovim gozdom. Prvi dve porašča predalpski
gorski bukov gozd (Lamio orvalae-Fagetum (Ht.,
1938) Borh., 1963, var. geogr. Dentaria pentaphyllos (Mar. 1981) Mar. 1995), ploskev Borovc pa
preddinarski gorski bukov gozd (Lamio orvalae-Fagetum (Ht., 1938) Borh., 1963, var. geogr.
Dentaria polyphyllos Koš., 1962). Na ploskvah
s predalpskim gorskim bukovim gozdom smo
našli kar okoli tri četrtine vseh mahovnih vrst.
V podobnih rastiščnih razmerah in s podobno
vrstno mahovno sestavo kot ploskve v gorskem
bukovem gozdu je tudi ploskev Gorica z dinarskim jelovo-bukovim gozdom (Omphalodo-Fagetum (Treg., 1957) Mar. et al., 1993 var. geogr.
Calamintha grandiflora Sur. (2001) 2002). Na
omenjenih štirih ploskvah IMGE smo določili več
kot šestdeset različnih vrst mahov, med katerimi
je bila približno tretjina jetrenjakov.
Vse ploskve z bukovim in jelovo-bukovim
gozdom se pojavljajo na dolomitu in apnencu.
Mahovna flora deli ploskve tudi glede na vrsto
karbonatne podlage. V skupini bukovih in jelovobukovih ploskev so v spodnjem delu ploskve pretežno na dolomitu (Gorica, Temenjak in Lontovž),
v zgornjem delu pa sta ploskvi na apnencih z večjo
površinsko skalnatostjo (Borovec, Fondek).
Razmeroma veliko podobnost v vrstni sestavi
mahov kažeta tudi ploskvi Fondek in Gropajski
bori. Čeprav so na teh ploskvah precej različne
sestojne in vegetacijske razmere, saj prvo porašča
primorski bukov gozd (Seslerio autumnalis-Fagetum M. Wrab. ex Borh., 1963, var. geogr. Anemone
trifolia Daks., 1991), drugo pa sekundarni gozd
črnega bora s primešanimi avtohtonimi termofilnimi listavci (Seslerio-Pinetum nigrae Zup. 1999
nom. prov), se obe ploskvi pojavljata na apnencih
z veliko površinsko skalnatostjo. Na obeh lahko
zaznamo tudi poudarjen vpliv toplejšega (sub)
sredozemskega podnebja. Skupna značilnost obeh
ploskev je tudi izrazito prevladovanje jesenske
vilovine (Sesleria autumnalis (Scop.) F. W. Schultz)
v zeliščni plasti. Tako kot preostalo rastlinstvo
tudi mahovi kažejo na toplejše podnebje: značilno
ekološko skupino predstavljajo različne epilitske
vrste (pojavljajo se predvsem na skalah, kamnih)
in nekatere oportunistične vrste (ni razvidna
vezanost na določeno podlago in se pojavljajo
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na različnih podlagah). Število epifitskih vrst
(pojavlja se predvsem na skorji dreves) je zaradi
prevladujoče bukve na ploskvi Fondek večje kot
na rastno neugodnejših črnih borih na ploskvi
Gropajski bori (Kutnar & Martinčič, 2008).
Čeprav ploskev Krucmanove konte na Pokljuki
porašča sekundarni smrekov gozd (Aposerido-Piceetum Zup. (1978) 1999 var. geogr. Helleborus niger
subsp. niger Zup. (1995) 1999), smo na podlagi
mahovne sestave ponovno potrdili podobnost z
bukovimi ploskvami. Podobno kot v predhodnih
analizah (Kutnar, 2006, Kutnar & Martinčič, 2008)
lahko ugotovimo, da je ploskev na potencialnem
rastišču bukovega gozda ali jelovo-bukovega
gozda, kar nakazujejo različni fagetalni elementi.
Na mešani moreni, na kateri ni enotnih talnih
razmer, se na mestih z bolj zakisanim surovim
humusom iz pretežno smrekovih iglic pojavljajo
acidofilne piceetalne vrste. Predvsem na delih
ploskve s posameznimi karbonatnimi skalami in
delih, kjer se je zaradi izruvanja dreves razgalila
zgornja plast tal, se večja dostopnost karbonatov
kaže v številnih fagetalnih vrstah. Več kot polovica vseh mahov, ki smo jih popisali na ploskvi
Krucmanove konte, se pojavlja tudi na ploskvah
z bukovim gozdom.
Ploskvi Brdo in Kladje, za kateri so značilna
distrična tla na nekarbonatnih matičnih podlagah, sta se glede na pojavljanje mahovnih vrst
izrazito ločili od vseh preostalih ploskev (slika
3). Skupna značilnost ploskev, od katerih je prva
poraščena z gozdom rdečega bora (Vaccinio myrtilli-Pinetum Kob. 1930 var. geogr. Castanea sativa
Tom. 1940), druga pa z drugotnim smrekovim
gozdom (Avenello flexuosae-Piceetum M.Wrab. ex
Hadač in Hadač et al. 1969 corr. Zup. 1999 var.
geogr. Aposeris foetida Zup. 1999), je pojavljanje
acidofilnih florističnih elementov, specifična
vrstna sestava in majhno število mahovnih vrst.
V razmeroma odprtem sestoju rdečega bora na
ploskvi Brdo, kjer so tla in mikroklima relativno
sušna, smo popisali le trinajst mahovnih vrst.
Na število mahov negativno vplivajo tudi drevesa
oz. les rdečega bora, ki ni ugodna rastna podlaga
za mahove. Med osemnajstimi vrstami, popisanimi na ploskvi Kladje na Pohorju, je kar osem
jetrenjakov, kar nakazuje na veliko zračno vlago
na tej ploskvi (Kutnar in Martinčič, 2008).
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Slika 3: NMS-ordinacija ploskev IM
na osnovi prisotnosti/odsotnosti
109 mahovnih vrst. Prikazane
so prevladujoče drevesne vrste
v gozdnih sestojih na ploskvah
IM.
Figure 3: NMS ordination of IM
plots based on presence/absence
of 109 bryophytes species. The
dominant tree species of forest
stands on IM plots are indicated.
Legenda/Legende:
1_KK:
KRUCMANOVE
KONTE (Pokljuka); 2_FO:
FONDEK (Trnovski gozd);
3_GG: GROPAJSKI BORI
(Sežana); 4_BR: BRDO (Kranj);
5_BO: BOROVEC (Kočevska
Reka); 6_KL: KLADJE (Osankarica,
Pohorje); 7_TE: TEMENJAK
(Vinska gora, Dobrna); 8_LO:
LONTOVŽ (Kum); 9_GO:
GORICA (Draga, Loški potok);
10_KG: KRAKOVSKI GOZD
(Kostanjevica na Krki); 11_MS:
MURSKA ŠUMA (Lendava)

V zgornjem desnem vogalu slike 3 sta ploskvi
Murska šuma in Krakovski gozd. Zanju je značilno
pojavljanje nižinskega gozda doba in navadnega
belega gabra na tleh, ki so pod izrazitim vplivom
visoke podtalnice, kar se odraža tudi v sestavi
mahovne flore. Več kot polovico vrst mahov
sicer sestavljajo oportunistične vrste, zelo pa
je zastopana tudi skupina epifitov. V razmerah velike zračne in talne vlažnosti naseljujejo
predvsem razpokano skorjo na deblih doba in
drugih drevesnih vrst. Na omenjenih ploskvah
so redke terikolne vrste (vrste, ki se pojavljajo
predvsem na mineralnih tleh). Glede na odsotnost
površinskih skal pa na teh ploskvah ne najdemo
epilitskih vrst.

3.2 Biomonitoring spremljanja
koncentracij dušika in žvepla v
mahovih
3.2 Biomonitoring of the concentration of
nitrogen and sulfur elements in mosses
Analize vzorčenih mahov so pokazale, da so
največje vsebnosti skupnega dušika v mahovih,
GozdV 69 (2011) 9

ki so bili vzorčeni v bližini ploskve Murska šuma
(Preglednica 2). V letih 2001 in 2006, ko so
mahove (štorovo sedje) vzorčili na isti ploskvi
pod krošnjami dreves, so v njih izmerili 23,6 mg/g
dušika (Jeran, 2011). V primerjavi s preostalima
ploskvama (Krucmanove konte in Gorica) smo pričakovali večje vsebnosti dušika na ploskvi Murska
šuma. Nižinska severovzhodna Slovenija zaradi
intenzivnega kmetijstva spada med bolj obremenjena območja z dušikovimi spojinami. Čezmerna
uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev povzroča njihovo izpiranje v podtalnico (Repe, 2009).
Najmanjše vsebnosti skupnega dušika v mahovih
so bile v bližini ploskve Krucmanove konte na
Pokljuki, kar je verjetno posledica odmaknjenosti
ploskve od intenzivnih kmetijskih površin, in
večjih prometnic ter naselij, ki so pomemben
vir dušikovih spojin. Količine dušika v mahovih
pod krošnjami dreves na ploskvi Gorica, v bližini
Loškega Potoka, (Preglednica 2), so primerljive z
rezultati iz leta 2001, ko so na bližnji raziskovalni
ploskvi v mahovih pod krošnjami dreves izmerili
17,5 mg/g dušika (Jeran, 2011).
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Preglednica 2: Vsebnost skupnega dušika (N) in žvepla (S) v mahovih na treh izbranih ploskvah IMGE
Table 2: Content of ni trogen (N) and sulphur (S) in mosses on the selected IMGE plots

Št.
vzorca
1
2
3
4
5
6

Št. ploskve
1
1
9
9
11
11

Ime ploskve
Krucmanove konte
Krucmanove konte
Gorica
Gorica
Murska šuma
Murska šuma

Primerjava vsebnosti skupnega dušika v štorovem sedju na izbranih ploskvah IMGE v Sloveniji
z rezultati biomonitoringa dušika iste vrste na
švicarskih IMGE oz. LWF ploskvah za leto 2005
(Thöni in sod., 2008) pokaže, da je ploskev Murska
šuma med bolj onesnaženimi ploskvami, ploskev
Krucmanove konte na Pokljuki pa je relativno
malo obremenjena z dušikom (slika 4). Ploskev
Gorica se je uvrstila med srednje onesnažene,
vendar pa vsebnost dušika v mahovih za to ploskev presega mediano, ki znaša za ploskve LWF
11,3 mg/g dušika.
Rezultate vsebnosti skupnega žvepla v mahovih
smo primerjali z rezultati Novaka in sod. (2001),
ki so vzorčili šotne mahove na petih ploskvah (2
x Češka, 1 x Škotska, 1 x Irska in 1 x Anglija).

Lokacija
vzorčenja
na odprtem
pod krošnjami
na odprtem
pod krošnjami
na odprtem
pod krošnjami

N [mg/g]
kor. 40 0C
10.6
13.0
12.3
17.2
17.0
20.0

S [mg/g]
kor. 105 0C
1.1
1.3
1.1
1.5
1.5
1.7

Ugotovili smo, da je v mahovih na prostem na
ploskvah Krucmanove konte in Gorica enaka
vsebnost skupnega žvepla (Preglednica 2) kot v
mahovih na ploskvi Mull na Škotskem. V šotnih
mahovih na omenjeni ploskvi je bila najmanjša
vsebnost žvepla od petih ploskev, ki so jih analizirali Novak in sod. (2001). Vsebnost žvepla na
ploskvi Murska šuma je bila primerljiva s ploskvijo
v Angliji (slika 5), kjer je v neposredni bližini termoelektrarna. V raziskavi Novaka in sod. (2001)
je bila večja vsebnost žvepla v mahovih le še na
ploskvi na Češkem (2,5 mg/g), ki leži v bližini
termoelektrarne.
Na vseh ploskvah IMGE so bile vsebnosti dušika
in žvepla v mahovih pod krošnjami dreves večje
kot na odprtem (nezastrto s krošnjami). Podobne

Slika 4: Umestitev izbranih ploskev IMGE v Sloveniji glede na vsebnost skupnega dušika v mahovih v letu 2010
med ploskve, ki so jih za leto 2005 za območje Švice predstavili Thöni in sod. (2008).
Figure 4: Concentration of total nitrogen in mosses on the selected IMGE plots in Slovenia and their placement among
Swiss plots for the year 2005.
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Slika 5: Umestitev izbranih ploskev IMGE v Sloveniji glede na vsebnost skupnega žvepla v mahovih v letu 2010
med ploskve, ki so jih za leto 2001 predstavili Novak in sod.(2001).
Figure 5: Concentration of total sulphur in mosses at the selected IMGE plots in Slovenia and their placement among
plots presented by Novak et al. in the year 2001.

so ugotovitve Poikolainena in sod. (2009), ki
navajajo, da na vsebnost dušika v bleščečem
sedju (Hylocomium splendens (Hedw.) B., S. &
G.) pomembno vplivajo tudi značilnosti sestoja
(tip gozda, drevesne vrste, temeljnica dreves itn.).
Ocenili so, da je lahko eden od razlogov, da je
odlaganje suhih depozitov na liste/iglice in veje
krošenj večji kot na prostem. S spiranjem suhih
depozitov s krošenj v spodnje plasti sestoja se povečujejo vsebnosti elementov v mahovih. Podobne
rezultate so ugotovili tudi Liu in sod. (2007) ter
Samecka - Cymerman in sod. (2010).

4
4

ZAKLJUČKI

CONCLUSION

V prispevku smo prikazali dva različna pristopa
uporabe mahov kot bioindikatorjev. Prvi pristop
se nanaša na vrstni popis mahov, drugi pa na
analizo vsebnosti skupnega dušika in žvepla v
mahovih vrste štorovo sedje. Analize so pokazale,
da so lahko tudi mahovi dober indikator razmer
v okolju.
V primeru vrstnega popisa mahov smo z
uporabo multivariatne tehnike (NMS) ugotavljali
podobnosti v vrstni sestavi mahov na ploskvah
IMGE. Podobna vrstna sestava mahovne flore
posredno kaže tudi podobnost rastiščnih, vegeGozdV 69 (2011) 9

tacijskih in fitogeografskih razmer. Kot kažejo
analize, je vrstna sestava mahov rezultat različnih
dejavnikov, med njimi imajo pomemben vpliv
gozdna vegetacija in prevladujoče drevesne vrste,
ki lahko značilno vplivajo na določene rastiščne
razmere v gozdu in so hkrati tudi posebni rastni
substrat za mahove (epifitne in lignikolne vrste).
Na pojavljanje specifičnih vrst (npr. epiksilne
(lignikolne) in epifitne vrste) in na celotno vrstno
pestrost mahov izraziteje vpliva tudi les odmrlih
dreves. Poleg tega so razlike oz. podobnosti med
sestavo vrst odvisne tudi od geološke matične
podlage (npr. epilitne vrste) in z njo povezanih
talnih razmer (npr. terikolne vrste). V primeru
ploskev IMGE sta se dejavnika (matična podlaga
in tla) zelo jasno odrazila v številu in zastopanosti
mahovnih vrst. V določenih primerih podobnost
vrstne sestave mahov nakazuje poudarjen vpliv
specifičnega regionalnega podnebja.
Analiza mahov na izbranih treh ploskvah IMGE
je pokazala, da so vsebnosti skupnega dušika in
žvepla v mahovih največje na ploskvi Murska
šuma in najmanjše na ploskvi Krucmanove konte
na Pokljuki. Takšne rezultate smo pričakovali, saj
je ploskev Murska šuma obdana z intenzivnimi
kmetijskimi površinami in v bližini ploskve poteka
tudi novi avtocestni križ A5, ki je eden od glavnih
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koridorjev s tovornim prometom med zahodno
in vzhodno Evropo. Vsebnosti skupnega dušika
in žvepla v mahovih na izbranih ploskvah IMGE
v Sloveniji so primerljive z raziskavami nekaterih
drugih avtorjev. Izstopa le ploskev Murska šuma,
ki se glede na rezultate primerljivih študij uvršča
med bolj onesnažene ploskve.
Metode bioindikacije so posredne metode ocenjevanja stanja okolja. Kadar so te metode razvite
in testirane v drugačnih geografskih razmerah,
jih je pred širšo uporabo smiselno kalibrirati in
tako preveriti njihovo uporabnost. V Sloveniji
imamo podatke o analizah padavin v gozdovih
na izbranih ploskvah IMGE. Na teh ploskvah
bi lahko primerjali vsebnosti skupnega dušika
in žvepla v mahovih z izmerjenimi količinami
skupnega dušika in žvepla v padavinah.

5
5

POVZETEK
SUMMARY

V okviru intenzivnega spremljanja stanja gozdnih
ekosistemov (IMGE) v Sloveniji smo proučevali
tudi mahovno floro. Raziskava je potekala na
enajstih ploskvah IMGE, ki so razporejene prek
celotne Slovenije in so bile vzpostavljene tako, da
predstavljajo glavne slovenske gozdne združbe
(Čater in sod., 2003; Kutnar, 2006). Na vseh
ploskvah IMGE smo ugotavljali bioindikacijsko
vlogo mahov. Z uporabo multivariatne tehnike
(NMS) smo ploskve IMGE, ki so si podobne v
vrstni sestavi mahov, združili v skupine, ki kažejo
na podobne specifične značilnosti območja.
Pomembnejši dejavnik, ki vpliva na vrstno sestavo
mahov na ploskvi, je prevladujoča drevesna vrsta,
ki je pomemben substrat za naseljujoče mahovne
vrste (epifitne, epiksilne). Na ploskvah, na katerih je prevladujoča drevesna vrsta bukev, smo
opazili pomemben vpliv regionalnega podnebja
– fitogeografskih regij. Značilnosti tal in matične
podlage neposredno vplivajo na terikolne vrste
in posredno na vrste mahov, ki rastejo na dniščih
dreves, koreničniku in izpostavljenih koreninah.
Vrstna pestrost mahov je pokazatelj stanja rastišča
(npr. matične podlage, skalnatosti površja, stanja
tal, mikro in regionalne klime, vegetacije) in stanja
gozdnega sestoja (dominantna drevesna vrsta, les
posušenih dreves).
V letu 2010 smo na treh izbranih ploskvah
428

IMGE (IMGE 1 Krucmanove konte, IMGE
9 Gorica in IMGE 11 Murska šuma) vzorčili
mahove z namenom ugotavljanja vsebnosti dušika
in žvepla. Mahove namreč lahko uporabljamo
tudi kot biomonitorje, saj so ektohidrični, kar
pomeni, da imajo slabo razvit koreninski sistem
in nimajo razvite kutikule. Zato sprejemajo
večino mineralnih snovi in vode prek vse površine, neposredno iz tal pa le v manjšem obsegu.
Analiza tkiv mahov na treh ploskvah IMGE je
pokazala, da so vsebnosti skupnega dušika in
žvepla v mahovih največje na ploskvi Murska
šuma in najmanjše na ploskvi Krucmanove konte
na Pokljuki. Rezultati vsebnosti skupnega dušika
in žvepla v mahovih na izbranih ploskvah IMGE
so se smiselno ujemali z rezultati nekaterih drugih
avtorjev. Izstopa le ploskev Murska šuma, ki se
glede na rezultate primerljivih študij uvršča med
ploskve, ki so s skupnim dušikom in žveplom bolj
obremenjene.

6

SUMMARY

As a part of the Intensive Monitoring Programme
of Forest Ecosystems (IMFE) in Slovenia, the
bryophyte flora has been studied. The research
took place on eleven IMFE plots distributed
over whole Slovenia and established in such a
way that they represent main Slovenian forest
associations (Čater et al., 2003; Kutnar, 2006). We
were determining bioindication role of mosses on
all IMFE plots. Applying multivariate technique
(NMS) we arranged the IMFE plots with resembling bryophyte species composition into groups
showing similar specific area characteristics. An
important factor affecting species composition
of mosses on a plot is the prevailing tree species
representing an important substrate for the
inhabiting moss species (epiphyte, epixylic). On
the plots with beech as the prevailing tree species we noticed significant influence of regional
climates – phytogeographical regions. Soil and
parent bedrock characteristics directly affect
terricolous species and indirectly moss species
growing on the tree’s bottom, trunk and exposed
roots. Bryophyte species diversity indicates site
condition (e.g. parent bedrock, surface rockiness,
soil condition, micro and regional climate, vegetation) and forest stand condition (dominant tree
GozdV 69 (2011) 9
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species, dead wood).
In 2010 we were sampling mosses on three
selected IMFE plots (IMFE1 Krucmanove konte,
IMFE 9 Gorica and IMFE 11 Murska šuma)
with the aim to find out nitrogen and sulphur
content. Mosses can also be used as biomonitors, since they are ectohydric, i.e. their root
system is poorly developed and their cuticule is
not developed. Thus they receive the majority of
mineral substances and water through the entire
surface and only a lesser part directly from the
soil. Analysis of moss tissue on three IMFE plots
showed that concentrations of total nitrogen and
sulphur in mosses were the highest on Murska
šuma plot and the lowest on Krucmanove konte
plot on Pokljuka. The results of total nitrogen and
sulphur concentration in mosses on the selected
IMFE plots in the general sense correspond with
the results of some other authors. Comparing the
results with some other comparable investigations,
only the Murska šuma plot with its relative high
concentrations of total nitrogen and sulphur in
moss tissue stands out.
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Franc Megušer se je rodil 12. 12. 1792 v Železnikih. Šolal se je v Ljubljani in Zagrebu. Od svojega 29. leta pa vse
do svojih poznih let je služboval v Innsbrucku v vlogah komornega tajnika, vrhovnega gozdarskega inšpektorja
ter gozdarskega in finančnega svetnika za Tirolsko in Predarlsko. Napisal je več strokovnih gozdarskih in
naravovarstveno usmerjenih knjig in člankov. Oblikoval je novo strokovno doktrino, za kar je od Georkike iz
Firenc in od Lombardske akademije znanosti, književnosti in umetnosti S.M.I.R.A. iz Milana prejel prestižne
nagrade. Njegovo glavne zamisli so ohranjene v knjigi iz leta 1859. Umrl je v 87. letu starosti in je pokopan v
Wiltnu pri Innsbrucku.
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Franc Megušer was born on December 12, 1792 in Železniki, Slovenia, to a postersmith family. He was educated and
trained in schools of Ljubljana and of Zagreb. Most of his professional life in his capacity as the head forester for the
lands of Tyrol and Vorarlberg based in Innsbruck was devoted to recovering of devastated and denudated forests
on southern slopes of Alps at the north of the Italian peninsula. Several of his books published in order to improve
forestry practices by incorporating the ideas of landscape protection were prized by Academies in Firenze (1833)
and Milano (1846). F. Megušer passed away at the age of 87 and was buried in Wilten near Innsbruck, Austria.
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Slovenci imamo v zgodovini bolj malo svetovno
znanih strokovnjakov s področja gozdarstva. To
niti ni čudno, saj je bil šele leta 1949 osnovan
samostojni študij gozdarstva na Agronomsko
gozdarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dotlej so
morali Slovenci študirati gozdarstvo na Dunaju, v
Zagrebu ali Beogradu. Z ustanovitvijo Gozdarskega
inštituta v Ljubljani 1947 leta pa so nastale realne
možnosti za razvoj slovenske gozdarske znanosti in
uveljavljanje lastne strokovne in znanstvene misli
v svetu. Zato je še toliko pomembneje, da naše
rojake, ki so se uveljavili v svetu sedaj in v preteklosti, čim skrbneje obravnavamo in vrednotimo
njihov prispevek k razvoju gozdarske stroke.
Prav gotovo je nezasluženo ostal skoraj neznan
in neobdelan v slovenski gozdarski stroki svetovno
znan in spoštovan gozdarski strokovnjak Franc
Megušer, pomemben glasnik in utemeljitelj nove
GozdV 69 (2011) 9

doktrine gozdarjenja v devastiranem alpskem
svetu v 19. stoletju.
Nekoliko podrobneje se seznanimo z življenjsko
potjo tega zanimivega Slovenca. Čeprav mu širni
svet vse do danes namenja zavidljivo pozornost,
na domačih tleh ostaja znan le redkim zgodovinarjem in gozdarskim strokovnjakom. V javnosti
njegovega časa se je pojavljal kot Franz (Xaver)
Meguscher ali François Megusher ali Francesco
Meguscher. Rodil se je premožnemu kovaču in
fužinarju »pošterovcu« Matevžu Megušerju in
njegovi ženi Mariji, roj. Pogačnik, 12. 12. 1792.
Sam je rad navedel letnico 1794 kot leto rojstva.
Družina je tudi njemu kot prvorojencu in edincu
* Prof. dr. France Megušar, dipl. inž.agr., upokojeni
redni profesor, zaslužni profesor UL
** Prof. dr. Jože Kovač, dipl. inž. gozd., upokojeni redni
profesor
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v drugem zakonu, podobno kot že prej dvema
njegovima polbratoma, omogočila srednješolsko
izobrazbo na Gymnase de Laybach (Ljubljanski
gimnaziji), predhodnici poznejše klasične gimnazije (Černivec e tal., 1999) Gimnazijo je končal v
razredu retorike in je v knjigi maturantov vpisan
kot François Megusher, Shelesnike en haut Carniole. Po navedbah njegovih potomcev je študij
nadaljeval na Visoki gospodarski šoli v Zagrebu,
ki jo je uspešno končal.
Leta 1819 se je prijavil na razpis K.k. Staatsgüter-Administreation (Cesarsko kraljeva
ilirska uprava državnih posestev) v Ljubljani
za zasedbo izpraznjenega mesta gozdarskega
podmojstra. Razpis je poleg osebnih odlik zahteval odlično poznavanje gozdarske stroke in
med drugim »posest« nemškega, italijanskega in
kranjskega jezika. Med drugimi se je za to mesto
potegoval tudi Josip Ressel. Kot navaja Vladimir
Murko (Murko, 1957), je med tržaškim in ljubljanskim deželnim prezidijem nastala živahna
korespondenca, kajti tržaški organi so se le s
težavo odpovedali ugodnemu izhodu natečaja
v korist njihovega kandidata Leonarda Morela v
korist strokovno bolj podkovanimav korist bolj
strokovnih finalistov finalistoma v Ljubljani:
Josipu Resslu in Francu Megušerju. Čeprav je
jezikovne pogoje v celoti izpolnjeval le Megušer
iz Železnikov, se je tržaška stran končno strinjala
z ljubljansko, naj mesto zasede Josip Ressel, kajti
delo na terenu v okolici Trsta mu bo omogočilo
normalno opravljanje dolžnosti kljub pomanjkljivi
italijanščini in mu hkrati nudilo možnost, da bi
se jezikovno izpopolnjeval. Odločanje ljubljanske
strani je razumljivo, kajti kljub enaki starosti obeh
kandidatov je bilo Resslu v prid več gozdarskega
upravnega staža s sedežem v nekdanjem pleterskem samostanu. Megušerjeva pritožba, češ da
bolje izpolnjuje razpisne pogoje glede jezikov, ni
bila uspešna, potrjen je bil Josip Ressel. V tekmi
sta bila soočena dva, oba strokovno kompetentnaustrezna in ambiciozna. Za oba se je kmalu
pokazalo, da sta sposobna gledati čet rob sklede,
ki ju je neposredno hranila. Dodatno graditvi
svoje ožje strokovne reputacije je eden od njiju
pristal v svetovnih enciklopedijah kot izumitelj
ladijskega vijaka, drugi pa kot tisti, ki je zelo
zgodaj znal razvijati naravovarstveno motivirane
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strokovne ukrepe pri negovanju krajine, porasle
z gozdom in si v delu Evrope prislužil vzdevek
pionirja, tudi očeta naravovarstva goratega sveta.
Uteha za ljubljanskega premaganca je prišla hitro.
Kmalu za tem je bilo podobno strokovno-upravno
mesto razpisano tudi na Južnem Tirolskem. Franc
Megušer se je prijavil na razpis in bil sprejet.
Tako se je leta 1821 z ženo Terezijo, roj. Pipan, iz
Trnovega pri Ilirski Bistrici odselil na Tirolsko in
se za nekaj časa našel dom v Trentu.
Strokovno je moral biti zelo močan in prodoren,
kajti kmalu po preselitvi iz dežele Kranjske na
tirolski del avstrijskega cesarstva je bil že leta 1823
(Nicolini, 2007), star komaj trideset let, na sedežu
Tirolske v Innsbrucku izbran na mesto komornega
tajnika in na mesto vrhovnega inšpektorja gozdarstva (Hauptwaldmeister) za deželi Tirolska in
Predarlsko. Zavidljivo prodoren in hiter vzpon za
mladega prišleka. Iz njegovih objavljenih razprav je
mogoče spoznati, kako je razumel gozd in pogozdeno pokrajino, kako je uveljavljal svojo gozdarsko
doktrino in kako je zahteval nujne spremembe pri
načelih gospodarjenja z gozdovi in lesom. Težil
je za idealom, ki naj bo stimulativen kompromis
med gospodarskim pomenom gozda in njegovo
naravovarstveno vlogo. Avtorsko se pojavlja kot
Franz (Xaver) Meguscher (MEGUSCHER, 1842,
1843a,b, 1844), kadar je objavljal v nemščini, in
kot Francesco Meguscher (MEGUSCHER, 1833,
1837, 1847, 1859), ko je pisal v italijanščini. Z
vzdevkom Tiroler aus Innsbruck (Tirolec iz Innsbrucka) je postal pogost predmet pripomb svojih
italijanskih kolegov, vendar ga je v svoji nedavni
študiji o zgodovini gozdarstva severnega dela Italije
v 19. stoletju Melissa Nicolini jasno označila po
poreklu, ko je zapisala (Nicolini, 2007), da se je
Francesco Meguscher rodil leta 1794 (? o.p.) na
Kranjskem (Carniola) v Sloveniji.
Franc Megušer je starejša leta v Innsbrucku
preživljal kot gozdarski in finančni svetnik.
Življenje je sklenil v starosti 87 let v Wiltnu pri
Innsbrucku, kjer je tudi pokopan. Potomstvo se
je iz družinskega gnezda v Trentu in Innsbrucku
širilo po Avstriji in zdaj potomci živijo v Linzu,
Bad Ischlu, na Dunaju, ena veja pa tudi v nemškem
Mannheimu. Zavedajo se porekla in pomena
svojega prednika in radi obiščejo njegovo ožjo
očetnjavo.
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Franc Megušer je kot profesionalec v gozdarstvu
postajal poleg izvrševanja pomembne upravne
funkcije svojim sodobnikom znan kot kreativen
publicist. Je pisec več odmevnih strokovnih knjig
in člankov, katerih zven in pomen segata vse
do današnjega časa. Poklicna zadolženost naj
bi ga prvenstveno zaposlovala z usodo gozdov
v neitalijanskih območjih Alp, vendar pa je bil
ne samo seznanjen, temveč tudi delno uradno
odgovoren za stanje v gozdarstvu na delu južnih
alpskih območjih dežele Tirolske. Publicistična
vnema kaže, da je prav tod videl poseben izziv,
ki je zelo usmerjal njegovo poklicno dejavnost. V
prvi polovici 19. stoletja so namreč južna pobočja
Alp kazala nezavidljivo podobo. Melissa Nicolini
jo v svoji nedavni razpravi o gozdni problematiki
tega obdobja nazorno prikaže, ko citira (Nicolini,
2007) Stefana Jacinija: »Ko popotnik, ko dospe preko
katerega koli od prelazov čez Alpe , potem ko se je
na severnih pobočjih teh visokih pogorij srečeval z
ostanki gozdov , poraslih z jelko, macesnom in bori
vse do višine 7000 čevljev nad morjem, obstane
prevzet od bolečega začudenja, ko zagleda skoraj
brez drevja naša južna pobočja, kjer vendarle
vlada bolj zmerno podnebje: vrhovi gora , visoki
4000 ali 5000 čevljev in njihova pobočja so goli ali
obraščeni le z razmetanimi grmišči kot zadnjimi
skromnimi preostanki veličastne gozdne vegetacije,
kot jo podarja narava.«
V svojem novem okolju je postajal Francesco MEGUSCHER vidno dejaven prav zaradi
omenjenih izzivov. Že leta 1833 je pod svojim
avtorstvom izdal knjigo z naslovom Sul miglior
sistema di coltura dei boschi (O boljših načinih
gojenja gozdov) Za zamisli in predloge o obnovi
devastiranih gozdov italijanskih pokrajin, kot
jih je razvijal v tej knjigi, mu je Cesarsko kraljeva
akademija georgofilov za gospodarstvo in kmetijstvo
(I.R. Academia economico agraria dei Georgofili)
iz Firenc podelila prestižno nagrado.
Njegova naslednja knjiga je izšla leta 1837 v
Trentu na Južnem Tirolskem. V svet jo je poslal
pod naslovom Il governo de'boschi combinato con
la tutela d'monti (Gozdarjenje povezano z varovanjem gorskega sveta), ki že sam po sebi poudarja
njegovo temeljno premisousmeritev: delovanje
gozdarske stroke naj se povezuje z zahtevami po
skrbnem obravnavanju stanja in usode širšega
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prostora, še posebno v goratem svetu. Tako je
nedvoumno poslal v svet svoj naravovarstveno
zasnovani imperativ. Tak odprt in razširjen pristop
pri obravnavanju gozdarske problematike navaja
številne italijanske pisce, da Megušerju pripisujejo
pionirsko vlogo ali celo očetovstvo naravovarstva
goratega sveta.
Devastirani gozdovi na južnih pobočjih in
obrobjih Alp so v prvi polovici 19. stoletja izzvali
k odzivnosti najširše okolje skupaj z nosilci
družbene oblasti. Cesarskokraljeva lombardska
akademija znanosti, književnosti in umetnosti
N.V.C.I.R.A. (Istituto lombardo di scienze, lettere
ed arti, S.M.I.R.A.) s sedežem v Milanu je leta
1844 v okviru bienala znanosti razpisala natečaj:
»Predlagati izboljšane in lažje načine za obnovo
gozdov v deforestiranem goratem svetu Gornje
Lombardije, za njihovo ohranitev in koristno
izrabo«. Leto pozneje so prispele na naslov zamisli
in rešitve petindvajsetih predlagateljev, med njimi
tudi na 402 straneh prikazane zamisli Francesca
Meguscherja. Ko je akademijski odbor ocenjevalcev opravil svoje delo, je s svojimi ocenami
visoko seznanil akademijsko telo na svečani seji v
letu 1846 in predlagal nagrade. Izvleček poročila
je bil natisnjen kot uvod v letu 1859 ponatisnjeni
knjigi Francesca Meguscherja. Ocenjevalci so v
svojem končnem poročilu navedli, da so bili štirje
prispevki zaradi neustreznosti neocenjeni in takoj
izločeni, nadaljnjih osem je bilo označenih za
prispevke skromne vrednosti, preostalih trinajst
pa je zaslužilo temeljito ocenjevanje. Med njimi so
priporočili dva predlagatelja za posebno priznanje,
enega pa za veliko nagrado: za zmagovalni venec.
Prejemnik najvišjega priznanja, ki so ga nagradili s 1.800 avstrijskimi lirami, je bil Francesco
Meguscher za predloge, podane pod geslom Non
omnis fert omnia tellus na 402 straneh poročila
z naslovom Memoria di Francesco Meguscher in
risposta al quesito additare la migliore e piu facile
maniera per rimettere i boschi nelle montagne
discboschite dell'alto Lombardia e per conservarli e
profitarne (Zamisli Franca Megušerja kot odgovor
na nalogo o izboljšanih in lažjih načinih obnavljanja gozdov v deforestiranem goratem svetu Gornje
Lombardije, njihovi ohranitvi in koristni izrabi).
Delo pod enakim naslovom je Akademija izdala
še istega leta v knjižni obliki, isti založnik pa še
433

Megušar, F., Kovač, J.: Franz, Francois, Francesco Meguscher, slovenski gozdarski strokovnjak iz Železnikov

njen ponatis v letu 1859. Po mnenju ocenjevalcev
je Megušer odstopal od svojih štiriindvajsetih
tekmecev predvsem zato, ker je opozarjal na
celotno pomembnost gozdarstva za širši prostor
in priporočal, naj se ta strokovna panoga za opravljanje svoje naloge pospešuje in nujno zavaruje
s primernimi predpisi. Problematiko, ki jo v
predlogih obravnaval omenjeni predlagatelj, so
ocenjevalci razdelili v prvi gospodarski in drugi
tehnični ter strokovni del. V povezavi s prvim je
pisec predlagal, naj bi za pridobivanje lesa prednostno namenili območja, ki so bila neugodna
in gorata, ter izpostavil tudi prednosti, ki bi jih s
takim urejanjem problema mogli pridobiti tudi
za okrepitev javne varnosti in splošno izboljšavo
fizičnih razmer dežele. Menil je, da zasajanje
ravninskega sveta na določen način sicer poskrbi
za potrebe po kurivu v nižinskem svetu Lombardije, vendar pa je pridelava vse manj zadostna
in ne dohaja vedno večjega povpraševanja. Za
gradbeni les velikih mer, ki je potreben v manjši
meri, je priporočal oskrbovanje iz tujine glede na
koristne menjave blaga in živil, pri čemer je izvzel
tisti gradbeni les, ki se uporablja pri uveljavljenih
kmetijskih in civilnih gradnjah, kar naj se razume
kot primarna potreba. Ko je obravnaval industrijo,
ki uporablja lesno kurivo, je opozarjal, naj bi tako
oskrbovanje opustili in se preusmerili na tuja
goriva, s čimer bi prihranili les. Izpostavljal je
vpliv gozdov na vremenska dogajanja in splošne
razmere v deželi, na varnost bližnjih naselij in
druge dejavnike. OcenijoPo ocenah je predlagatelj
..., da predlagatelj obravnavaobravnaval zadeve
z obsežnim znanjem in širokim pogledom in v
svojih zamislih izpostavlja tudi novosti. V drugem
delu se je ustavljal pri številnih pomembnih stvareh. Pokazal je na različno kakovost tal, omenjal
prednosti višine in izpostavljenosti terena, razmišljal o optimalni primernosti združb, o ritmu
in trajanju njihovega nastajanja in o kakovosti
in svojskosti lesa kot produkta. Ugotavljajo, da
je poročilo opremljeno s preglednicami, v katerih so izvirni podatki iz Lombardije. Nadalje
je obravnaval umetno reprodukcijo gozdov, se
opredeljeval do kakovosti, navajal razmere, ki so
ustreznejše, omenil gojitvene postopke, varstvo,
izboljšane načine rabe produktov z označevanjem
fizičnih kakovosti in ni pozabil niti najdrobnejših
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posebnosti. Zaradi vsega naštetega so ocenjevalci
v poročilu videli odličen gozdarski priročnik, ki je
oprt na znanost in prilagojen razmeram v Lombardiji. V oceni so tudi ugotovili, da znaten del
zamisli izvira iz Megušerjevih publikacij, vendar
pa so bile ob nekaterih popolnoma novih le-te
pomembno dopolnjene, raziskovalno preurejene.
Vse to priča, da tako obvladana znanost omogoča
pisanje, ki je vredno posebnega obravnavanja in
naj se nagradi z bienalno nagrado v višini 1.800
avstrijskih lir Vredno je omeniti, da je delo ocenjevalcev navedeno za tisti čas z leksiko, ki je
presenetljivo racionalna in tudi transparentna.
Nekaj več veščine literarne narave je le v samem
sklepu ocene (1/).
PopularnostPomembnost pogledov in stališč
gozdarja Franca Megušerja, ki je hitro postala
odmevna v zdajšnji severni Italiji, predvsem na
območjih Južne Tirolske in Lombardije, je do
znatne mere prekrivala njegovo strokovno delovanje v prostoru severno od brennerskega prelaza,
ki južno Tirolsko deli od preostale Tirolske. Tam
ga je čakala večina njegovih službenih zadolžitev.
Ob upravnem delu na sedežu v Innsbrucku se
je tudi tam pojavljal kot usmerjevalec razvoja
strokovne doktrine, le da je v tistem predelu
takratne Avstrije našel problematiko manj vpijočo po radikalnih spremembah, kot so to terjale
razmere na južnih pobočjih Alp. Knjižnih del
o svojih skušnjah in pogledih iz tamkajšnjih
območij ni objavljal, bil pa je zlasti v štiridesetih
letih 19. stoletja stalno prisoten v tamkajšnjem
strokovnem glasilu Wochen-Blatt der k.k. Landwirtschaffts-Gesellschaft von Tirol ud Vorarlberg
(Tednik cesarsko kraljevega kmetijskega društva
za Tirolsko in Predarlsko). Glavnina problemov,
ki jih je obravnaval v člankih (Meguscher, 1842,
1843a,b, 1844), je zajemala problematiko gozdne
paše, katere velik nasprotnik je bil, opozarjanje
na težave glede drobljenja gozdne posesti, razne
poškodbe in škode v gozdovih in druge vzroke za
nezadovoljivo stanje tamkajšnjih gozdov.
Za hiter pregled in vrednotenje strokovnega
delovanja in njegovega pomena za razvoj stroke
in znanosti vse do današnjih dni, kot jo kažejo
publikacije Franca Megušerja, ni treba potovati
od knjižnice do knjižnice. Za prvo seznanjanje zadoščajo že sodobni pregledi zgodovinske
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problematike gozdarstva. Dovolj je vzeti v roke,
npr., publikacijo ETH iz Züricha, kjer H. Feicher
(FEICHER, 1995) obravnava zgodovino napetosti
med javnim in zasebnim interesom, razglabljanja
Gianpiera Fumija (FUMI, 1996) o virih za zgodovino italijanskega kmetijstva v času od 1800
do 1849, zlasti pa obsežnejšo študijo graškega
publicista Franza Martina Mayerja (MAYER, 2009)
o gospodarjenju z gozdovi v povezavi s Francem
Megušerjem ali zgodovinsko študijo Melisse
Nicolini v reviji Storia e Futuro (NICOLINI,
2007) iz Bologne. V virih globalnega dometa,
kot je Encyclopaedia Britanica, ga v sklopu The
Earth modified by Human Action ( Zemlja, spreminjana z aktivnostjo človeka) George P. Marsh
(MARSH ) predstavlja bralcem glede na njegove
knjige, ponatisnjene v Milanu leta 1859. Prav ta
publikacija Franca Megušerja je še dandanes
***
1/ Sklep ocenjevalcev petindvajsetih, na natečaj poslanih predlogov, prebran na svečanem
zasedanju S.M.I.R.A dne 30. maja 1846: »Za
PREDLOGE, ki so odbrani za proučitev, ostajajo
ocenjevalci po skrbnem primerjalnem postopku
popolnoma soglasni v prepričanju, da je osem
poročil skromne vrednosti, deset drugih sicer ne
odvrača skrbne pozornosti, vendar ne izpolnjujejo
zahtev Akademije, dve sta kandidatki za podelitev
častnega priznanja in eno vredno obljubljenega
venca. Z glasovanjem o predlogu ocenjevalcev,
opravljenem po razpravi na rednem zasedanju 7.
maja 1846 akademsko telo skoraj enodušno potrjuje
volilni izid in dodeljuje nagrado PREDLOGU pod
geslom »Non omnis fert omnia tellus« ter častni
priznanji PREDLOGOMA z epigrafom »La coltura
ponendo piede ne'passi sradica le selve ec« in tudi
drugemu z reklom »Nisi utile est quod facimus
stulta est gloria«. Odkriva se torej glasovnica z
nagrajenim PREDLOGOM, odkriva se avtor,
spoštovani gospod FRANCESCO MEGUSCHER,
komorni tajnik in vrhovni gozdarski inšpektor za
Tirolsko in Predarlsko v Innsbrucku.«
Tajnik Labus
Tako odmevna, da jo v ponatisu reklamirajo
priporočajo založniki vse od Kanade, ZDA, prek
mnogojezične Evrope in prek Indije vse do AvstraGozdV 69 (2011) 9

lije in Nove Zelandije pod naslovom: Francesco
Meguscher. Memoria di Francesco Meguscher in
risposta al quesito: Additare la migliore e piu facile
maniera per rimettere i boschi nelle montagne disboschite dell'alta Lombardia, 2ed., Milano 1859.
Franc Megušer se je izredno mlad, že pri 29
letih, povzpel do prestižnih zadolžitev. Z delom
je šel preko rutinskega roba takratne strokovne
doktrine, ko je že v temeljih svojega delovanja
povezoval gozdarsko stroko in njen širši družbeni
pomen z zahtevo po ohranjanju naravnega okolja,
posebno še goratega sveta. Prav kot izziv domači
stroki in znanosti se ponujajo vprašanja o izvorih in kvalitetahodlikah njegovega strokovnega
znanja, ki je bilo v temelju izoblikovano v ožjih
domačih logih, in pa vse so podrobnosti tistih
sestavin njegove gozdarske doktrine, s katerimi
je tako presegal svoje sodobnike in v mnogočem
ostal aktualen vse do današnjih dni.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Pešpoti in voda na geometričnem središču Slovenije
V soboto prvega oktobra, v zgodnjem popoldanskem času, se je na GEOSSU – Geometričnem
središču Slovenije nad Vačami, s slovensko in
evropsko himno pričela slovesnost ob zaključku
slovenskega dela Evropohoda 2011. Slovesnosti
se je udeležilo nad 80 pohodnikov in gostov.
Častni gost je bil predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk, pokrovitelj Evropohoda 2011 v
Sloveniji.. Kulturni program so glasbeno in recitatorsko oblikovali Godalna skupina Strunikat iz
Radeč, moški pevski zbor Kulturno umetniškega
društva iz Vač ter Družinsko gledališče Kolenc iz
Vač. Udeležence so poleg predsednika Republike
nagovorili župan Občine Litija Franci Rokavec,
predsednik Društva Geoss Mirko Kaplja, predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji
(KEUPS) Jože Prah in vodilni predstavniki organizacij - ustanoviteljic KEUPS. Osrednji točki
programa sta bili zlivanje vode zajete iz različnih
zajetij na Evropohodu v skupno posodo in nagovor
predsednika Republike Slovenije.
Vodo, shranjeno v lesenih posodah, so v skupno
posodo. zlili vodilni predstavniki organizacij –
ustanoviteljic KEUPS: Jošt Jakša – direktor Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS), Tone Tomše – podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS), Jože
Falkner – predsednik Zveze gozdarskih društev
Slovenije (ZGDS) in Peter Misja – predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS). Posoda s slovensko
vodo bo potovala v v Španijo, kjer bo 15. oktobra v
Alhambri v Granadi zaključna prireditev celotnega

Častni pokrovitelj Evropohoda 2011 predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk

Voda v sodčkih, ki so jo prinesli partnerji

Evropohoda 2011. Na tej prireditvi bodo vodo iz
vseh držav Evropohoda zlili v Levji vodnjak. To
bo simbolno dejanje povezovanja narodov Evrope

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije naliva vodo v skupno posodo
GozdV 69 (2011) 9

Prisotne je nagovoril tudi predsednik
Zveze gozdarskih društev Slovenije
Jože Falkner
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Jože Prah, “motor”
Evropohoda 2011 in
predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo
Türk

med seboj in z vodo kot nositeljico življenja. Vodo
iz Slovenije bo tja s kolesom pripeljal ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij.
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo
Türk je v svojem nagovoru pohvalil prizadevanja za delo na evropskih pešpoteh v Sloveniji in
njihov pomen za povezovanje z naravo in ljudmi.
Poudaril je pomen vode za življenje in pravico
vsakega človeka do te dobrine. Opozoril je, da
je v Sloveniji kljub vodnemu bogastvu še okrog
petine prebivalcev nezadostno preskrbljenih
z vodo. Rešitev tega problema je naloga naše
države in družbe. Podprl je predlog predsednika
ZGDS Jožeta Falknerja, da se ustanovi Forum za
vodo, ki bi združil deležnike različnih področij,
povezanih z vodo in stalno bdel nad kakovostjo
slovenskih voda.
Evropohod na ravni Evrope organizira vsakih
pet let Evropska popotniška zveza in je že tretji
po vrsti. Prvi je bil leta 2001, drugi pa leta 2006.
V Sloveniji je organizator KEUPS, ki so jo leta
2000 ustanovile organizacije: ZGS, PZS, ZGDS
in TZS. Letošnji Evropohod nosi slogan Pešpoti
in voda. Vsaka organizacija – ustanoviteljica
KEUPS je organizirala simbolično zajemanje vode
iz določenega vodnega vira. ZGS je zajemal vodo
iz vodnega vira v gozdu, PZS iz rek in ledenika,
TZS iz jezera in morja in ZGDS iz podzemnih
voda. ZGS je zajem vode v gozdu organiziral 8.
septembra 2011 na Gospodični na Gorjancih,
438

ZGDS pa 2. junija v Murski Soboti s sodelovanjem
Vodovoda Murska Sobota d. o. o. in Komunale
Murska Sobota d. o. o.
V času Evropohoda v Sloveniji je KEUPS organizirala več pohodov po evropskih pešpoteh E6 in
E7. Po E6 je bilo izvedenih 8 pohodov po različnih
etapah. Vodil jih je ultramaratonec Radovan Skubic
Hilarij. Po E7 je bil pohod vsako prvo soboto v
mesecu. Poleg tega je bilo 8 pohodov po različnih
etapah E7 ob Dnevu slovenskih planincev od 29.
maja do 4. junija. Pohodov se je udeležilo od nekaj
deset pa do sto in več pohodnikov.
V zvezi z gozdovi in gozdarstvom pri Evropohodu 2011 v Sloveniji velja še posebej omeniti nekaj
zanimivih osebnosti. Jože Prah, revirni gozdar
in predsednik KEUPS je bil duša in motor vsega
dogajanja. Pri tem je nenehno promoviral gozd
in javno gozdarsko službo. Ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij je vodil lepo število pohodov
po etapah E7, v zadnjih dveh dneh prinesel na
GEOSS vodo iz izvira Soče, vodo iz vseh zajetij bo
s kolesom pripeljal v Alhambro v Španijo. Temu
izjemnemu možu je gozd, po njegovih besedah,
navdih in vir moči za življenje in športne dosežke.
Boštjan Zver, predstavnik Komunale Murska
Sobota d. o. o. se je prijazno odzval na prošnjo
ZGDS za zajem iz podzemnih voda ter aktivno
sodeloval pri organizaciji dogodka.
Tone Lesnik
Foto: Janez KONEČNIK
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8. Državno tekmovanje gozdnih delavcev
Leta 1964 je Gozdno gospodarstvo Nazarje na
Ljubnem po zgledu Norvežanov organiziralo
prvo republiško prvenstvo sekačev Slovenije.
Potem so se tekmovanja vrstila na raznih gozdnogospodarskih območjih po vsej Sloveniji in
takratni Jugoslaviji.
V času samostojne Slovenije so naša gozdna
gospodarstva organizirala sedem državnih tekmovanj, letošnje, ki ga je 10. septembra priredilo
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, je osmo po
vrsti. V Belorusiji, ki bo naslednje leto organizirala
30. svetovno prvenstvo gozdnih delavcev, se bodo
najbolj vešči upravljanja z motorno žago pomerili
z najboljšimi gozdnimi delavci na svetu.
Na letališču pri Slovenj Gradcu se je med sabo
pomerilo petnajst slovenskih ekip in gostujoča
s Hrvaške, katere člani so tekmovali zunaj
konkurence. Posamezno ekipo so sestavljali po
štirje tekmovalci, ki so se med sabo pomerili v
petih tekmovalnih disciplinah, šesta, ki je po

svoje najbolj zanimiva, pa je bila predvsem za
popestritev in razbremenitev tekmovalcev. Za
pravilnost in verodostojnost rezultatov je skrbelo
sedemintrideset sodnikov, zadolženih za posamezne discipline. Na poligonu je dogajanje s
komentarji skrbno spremljal in nas sproti obveščal
o dosežkih tekmovalcev Marijan Križaj, celotno
prireditev s spremljevalnim programom pa je
povezovala Mira Jeromel.
Sodelujoče ekipe:
1. GG Slovenj Gradec,
2. Gozdarstvo Grča,
3. GG Postojna,
4. GG Novo mesto,
5. Biotehniška fakulteta – Gozdarstvo,
6. GLG Murska Sobota,
7. VSŠ Postojna,
8. SGLŠ Postojna,
9. Snežnik,
10. GG Maribor,

Zmagovalne ekipe
GozdV 69 (2011) 9
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11. SGG Tolmin,
12. 1GG Bled,
13. 1GG Brežice,
14. 1GG Celje,
15. 1Gozd Ljubljana,

16. Sjekačka reprezentacija RHrvaške.
Tekmovali so v naslednjih disciplinah:
1. menjava verige in obračanje letve,
2. kombinirani rez,
3. zasek in podžagovanje,
4. precizni rez na podlagi,kleščenje,
5. podiranje na balon.
Mira Jeromel je obiskovalcem predstavila vse
razstavljavce, poleg konjenikov pa je za popestritev dneva napovedala tudi humorista Vrliča
in pevko Saro Kobold. Prikupna mladenka je na
oder zvabila celo samega direktorja GG SG in
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predsednika organizacijskega odbora
tekmovanja, Silva
Pritržnika.
Leseni pokali,
ki so jih prejeli
najboljši, so delo
dijakov Srednje
gostinsko turistične
in lesarske šole Slovenj Gradec. Z njimi
so hoteli opozoriti
na les kot naravni
material in na to, da
ga z vloženim delom
lahko dodatno oplemenitimo. Največji
pokal 8. DTGD Slovenije za posameznike je domov odnesel član
ekipe Gozd Ljubljana Robert Čuk. S srebrom
obarvanega gozdarja na pokalu je Silvo Pritržnik
podelil Ivanu Gnusu iz GG Brežice, Boštjanu
Kobetu iz GG Novo mesto pa je izročil bronastega »gozdarja«.
Na 8. DTGD so zbrane točke vsem sodelujočim
ekipam prinesle naslednjo razvrstitev:
1. Gozd Ljubljana
2. GG Brežice
3. GG Novo mesto
4. BF Gozdarstvo
5. GG Celje
6. SGLŠ Postojna
7. SGG Tolmin
8. VSŠ Postojna
9. GG Maribor
10. GG Slovenj Gradec
11. GLG Murska Sobota
12. GG Bled
13. Gozdarstvo Grča
14. Snežnik
15. GG Postojna
Ekipa s sosednje Hrvaške, ki je tekmovala
zunaj konkurence, je dosegla 3. mesto. Hrvati
so se zelo dobro izkazali, saj sta glede na skupne
rezultate Siniša Varga in Milan Ćorković posegla
po najvišji stopnički.
Marta KREJAN
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Franc Perko:

Gozd lahko živi brez človeka,
ljudje ne morejo brez gozda
Pogosto je omenjeno ali zapisano, da je na Slovenskem bogata tradicija gozdarstva, Slovenci naj
bi bili gozdni narod. Doslej je bila raba gozdov
obsežna in raznovrstna, navezanost ljudi na les
in gozd pa se je vtisnila v mnoge priimke in
imena naselij, krajev, v ledinska imena. Ob tem se
postavlja vprašanje, ali res poznamo rabo gozdov
v prejšnjih desetletjih in stoletjih. Verjetno ne prav
dobro. Tudi nabor domačih zgodovinskih virov o
gozdu in gozdarstvu ni pretiran, prej bolj skromen,
pogosto sad prizadevanj posameznikov, večidel
navdušencev, ki so prepoznali, da so zgodovinski
viri pomembni, da jih je treba ohranjati, predvsem
pa v primerni obliki posredovati strokovni in širši
javnosti. Ni jih veliko, vseeno pa vsaj dovolj, da
vzdržujejo pogosto zapostavljeni, a pomembni
del gozdarske stroke. V to skupino lahko uvrstimo Anka, Cenčiča, Cimperška, Gašperšiča,
Jenka, Kočarja, Kordiša, Kozoroga, Mikuletiča,
Prelesnika, Vebra, Winklerja in mnoge druge,
ki so na posameznih področjih gozdarstva vsaj
deloma posegali tudi v zgodovinsko ozadje.
Vanjo lahko vključimo tudi mag. Perka, avtorja
pričujoče monografije. Na Oddelku za gozdarstvo
je bil prof. Anko pobudnik izdajanja publikacij
Viri za zgodovino gozda in gozdarstva na Slovenskem; zgodovini gozda in gozdarstva so bili
namenjeni tudi gozdarski študijski dnevi. Tudi na
mednarodni ravni lahko opazimo zanimanje za
zgodovino gozda in gozdarstva, kar je razvidno iz
strokovnih in znanstvenih objav s tega področja.
V okviru IUFRO še vedno deluje posebna sekcija
za gozdarsko zgodovino, na nekaterih gozdarskih
fakultetah najdemo študijske vsebine o zgodovini
gozda in gozdarstva.
Razlogov, da ni več publikacij o zgodovini
gozda in gozdarstva na Slovenskem, je več. Eden
je prav gotovo usmerjenost upravljavcev in raziskovalcev v sedanjost in prihodnost, manj pa jih
zanima bližnja ali daljna preteklost. Verjetno je
eden od razlogov tudi dejstvo, da so zgodovinske
raziskovalne metode zahtevne, za pogosto skromen
rezultat je potreben velik časovni vložek. Sedanji
način vrednotenja raziskovalne učinkovitosti in
GozdV 69 (2011) 9

uspešnosti raziskovalcev ni ugoden za tovrstne
raziskave, prednost imajo druga področja in druge
raziskovalne metode.
Kljub vsemu pa je poznavanje zgodovine
gozdov in gospodarjenja pomembno z več vidikov.
Zagotovo je to pomemben sestavni del poznavanja družbene in gospodarske zgodovine nekega
naroda, pokrajine ali območja. Vsaj za gozdarje
pa je zgodovinski pogled na gozd in njegovo
rabo pomemben zaradi posebnosti gozdarstva.
Zaradi dolgoživosti dreves in sestojev je za razumevanje stanja gozdov in njegovih sprememb ter
za upravljanje potreben dolg časovni horizont,
veliko daljši kot pri mnogih drugih dejavnostih.
Različni vplivi izpred desetletij in stoletij so na
neki način zapisani v sedanji strukturi gozdov.
Vplivi so bili raznovrstni, naravni in antropogeni,
ti zadnji, bodisi posredni ali neposredni, so bili
pogosto odločilni. Raba gozdov se je spreminjala
in se še vedno. Zaradi preglednosti jo lahko razdelimo na nekaj značilnih obdobij: obdobje lova
in nabiralništva, obdobje kolonizacije in s tem
obširnih krčitev gozda; predindustrijsko obdobje,
v katerem je bil les poglavitni vir za razvoj prvih
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industrijskih dejavnosti; industrijsko obdobje, v
katerem sta predvsem premog in pozneje nafta
nadomestila les; ter nazadnje postindustrijsko
obdobje, v katerem se je pomen lesa in gozda za
človeka znatno spremenil zaradi bolj poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij gozda. Avtor
monografije obravnava vsa omenjena obdobja,
največ pozornosti pa namenja drugemu in tretjemu
obdobju, v katerih so slovenski gozdovi doživeli
največje spremembe. Sledovi takratnih rab so še
vedno opazni v zdajšnji strukturi gozdov.
Avtor nas seznanja z vsebinami različnih
zgodovinskih dokumentov, povezanih z gozdom.
Monografija sledi delno kronološkemu in delno
vsebinskemu načelu. Avtor se je spoprijel z obsežnim gradivom; mnogi viri, ki jih je uporabil,
so težko dostopni. Z opravljenim pregledom
zgodovinskega gradiva in izborom ustreznih
besedil ter dodanih pojasnil je širši javnosti
omogočil vpogled v rabo gozdov na Slovenskem
v prejšnjih stoletjih. To je nedvomno pohvalno.
V monografiji so zbrana zanimiva, pogosto kar
presenetljiva dejstva o rabi gozdov, ki pričarajo
spreminjajoč se odnos med človekom in gozdom.
Delo bo dobrodošlo za gozdarsko strokovno in
tudi širšo javnost. Iz vsebine je mogoče izluščiti
več aktualnih sporočil – tudi za zdajšnji čas.
Tako je mogoče zaključiti, da je treba spremembe
rabe gozdov in gospodarjenja z njimi presojati v
sklopu tedanjih in nikakor sedanjih družbenih in
gospodarskih razmer, če želimo resnično razumeti
prejšnje rabe. Človekov spomin je kratek, krajši
od »spomina gozda«. Vsebina monografije nas
opominja, kako raznovrstna, pogosto intenzivna
ali kar uničujoča je bila raba gozdov. Poučno je
tudi spoznanje, kako si gozd po prenehanju (neustrezne) rabe opomore – ponekod sam, ponekod
s pomočjo umnih gozdarjev.
Ob pregledu dela se bralcu utrnejo mnoge ideje
in pomisleki, tudi o pomenu ohranjanja gozdnih in
gozdarskih zgodovinskih virov. Če zanje gozdarji
ne poskrbimo sami, je iluzorno pričakovati, da
bo to storil kdo drug. Koliko je še neobdelanega
in neprevedenega gradiva, načrtov ter zapisov o
gozdu in gozdarstvu? Čeprav se ponašamo z bogato
gozdarsko tradicijo, ne premoremo monografij
za mnoga območja ali kar večino pomembnih
gozdnih območij. To je lahko izziv za vse nas –
tudi za avtorja tega dela.
Prof. dr. Andrej BONČINA
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Marijan KOTAR:

Raziskovalne metode v
upravljanju z gozdnimi
ekosistemi
Knjigo je izdala Zveza gozdarskih društev Slovenije
– Gozdarska založba, recenzijo sta opravila prof.
dr. Štefan Šmelko in prof. dr. Ľubomir Scheer,
jezikovni pregled pa Vesna Žnidar Kadunc. Knjigo
je natisnilo podjetje GRAFIS TRADE, d. o. o., v
nakladi 400 izvodov.
V družbi se povečuje pomen znanja, čemur
želimo slediti tudi gozdarji. Eno izmed področij, ki
ga moramo poznati, so tudi metode raziskovanja,
med njimi zlasti statistične. V zadnjih desetletjih
je izreden razvoj statističnih metod, ki ga v veliki
meri omogoča razvoj računalniške opreme, gre pa
tudi za področje, ki ni omejeno z nacionalnim ali
panožnim okvirjem in se ga vse bolj poslužujejo
tako rekoč vse stroke.
Slovensko gozdarstvo je zadnjo monografsko
publikacijo s področja statistike dobilo v branje
pred več kot tremi desetletji. Leta 1977 je prof. dr.
Marijan Kotar priredil Statistične metode, izbrana
poglavja za študij gozdarstva. Za tedanje čase je
bilo delo zgledno vsebinsko zasnovano, kljub
temu pa je dozorel čas za posodobitev.
Letos je prof. dr. Marijan Kotar, priznani
gozdarski strokovnjak za biometrijo, dokončno
pripravil za izdajo strokovno monografijo z
naslovom Raziskovalne metode v upravljanju z
gozdnimi ekosistemi.
Vsebina knjige:
– Temelji statistike
– Elementarni parametri
– Parametri enodimenzionalnih porazdelitev
– Teoretične porazdelitve
– Vzorčenje
– Preizkušanje hipotez – statistični preizkusi
– Neparametrične metode
– Regresija in korelacija
– Asociacija in kontingenca
– Analiza kovariance
– Proučevanje dinamike pojavov
– Načrtovanje poskusov
– Diskriminantna analiza
Delo je obsežno, saj obsega več kot 500 strani
vsebine. Slednja je logično strukturiana in zajema
vsa pomembnejša statistična poglavja. Delo se
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Knjižne novosti
Lexicon silvestre. Gozdarski
slovar z razlagami III. del
Pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije – Gozdarski
založbi je izšel tretji del gozdarskega slovarja. Vsi
trije zvezki pa bodo v kratkem dostopni tudi v elektronski obliki na spletni strani Zveze gozdarskih
društev Slovenije. Na Zvezi gozdarskih društev Slovenije je še nekaj tiskanih izvodov Lexicon silvestre
I in II in vabimo bralce, da jih odkupijo.
Gozdarski slovar III je prevod 3. dela večjezičnega
slovarja Lexicon silvestre, katerega prva nemška
izdaja je izšla leta 1999. Slovenski del je izdelala
terminološka komisija Zveze gozdarskih društev
Slovenije pod vodstvom prof. Marjana Lipoglavška

začne z definicijami statističnih pojmov, sledijo
poglavja o parametrih (srednje vrednosti, mere
variabilnosti, relativna števila ipd.), poglavje
o teoretičnih porazdelitvah, obsežno poglavje
o vzorčenjih, poglavje o preizkušanju hipotez,
neparametrične metode, regresijska in korelacijska
analiza, povezanost nominalnih spremenljivk,
analiza kovariance, proučevanje dinamike pojavov
(analiza časovnih vrst), načrtovanje poskusov in
nazadnje še diskriminantna analiza. Za vse metode
oziroma teste so predstavljeni konkretni primeri s
področja gozdarstva, kar bralcem zagotovo olajša
razumevanje teorije.
Delo zajema vse temeljne statistične metode,
katerih poznavanje je potrebno za sodobne gozdarske strokovnjake. Omeniti velja, da sta monogorafijo
recenzirala ugledna tuja strokovnjaka za področje
biometrije ter podala zelo ugodni oceni.
Menimo, da bo knjiga koristen pripomoček za
aktivne gozdarske strokovnjake pa tudi za študente
gozdarstva. Slovenski gozdarji smo že nekaj časa
pogrešali sodobno knjigo s področja statistike
in omenjeno delo bo to vrzel zgledno − za nekaj
časa − zapolnilo.
Knjiga je izšla s finančno podporo, ki so
jo omogočili: GOZD Ljubljana, d. d., Gozdno
gospodarstvo Novo mesto, d. d., Gozdarstvo Grča,
gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d. d.,
Kočevje, Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, d. d.,
in GGP Gozdno gospodarstvo Postojna, d. o. o.
Mag. Franc PERKO
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in je nadaljevanje „Gozdarskega slovarja z razlagami I in II. del“. Pri delu terminološke komisije
so sodelovali: prof. Martin Čokl, mag. Teja Cvetka
Koler, Arne Kozina, dipl.inž., Marjana Pavle, dipl.
inž., Ignacij Pišlar, dipl.inž., mag. Igor Smolej, ,
Danilo Škulj, p.u.slov.j., Pavel Vrtovec, dipl. inž.,
Marja Zorn-Pogorelec, dipl.inž. in Janko Žigon,
dipl.inž. Uvodni del slovarja, v njem je opisana
njegova zgradba in način uporabe, je prevod
nemške predloge, zato odseva začetno stanje pri
nastajanju slovarja. Doslej je namreč v nemškem
jeziku nastalo že šest delov s po 1.000 izrazi, prav
tako pa tudi posamezni deli v angleškem, francoskem, hrvaškem in drugih jezikih.
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Knjižne novosti
Medtem ko nemški original vsebuje vse možne
izraze (termine, gesla) za v razlagi opisani gozdarski strokovni pojem, smo v slovenščini na podlagi
nemške razlage vedno poiskali le najustreznejši izraz.
Vendar pa se sinonimom - enakoznačnicam nismo
povsem izognili. Kadar smo za isti pojem navedli
več izrazov, smo najustreznejšega postavili na prvo
mesto. Redke posamezne izraze smo označili s +,
kar pomeni, da je izraz neustrezen oziroma da ga
odsvetujemo. Nemških razlag tudi nismo samo
prevajali, ampak tudi poslovenili. Pri iskanju najustreznejših slovenskih strokovnih izrazov smo
upoštevali slovenske razmere – zlasti drugačne
temelje in razvoj slovenskega gozdarstva. Upoštevali
smo tudi spremembe v kasnejših izdajah nemškega
slovarja, nekatere razlage gozdarskih pojmov smo
tudi poenostavili. Redki izrazi iz prvih dveh zvezkov se nam sedaj ob novih ne zdijo več primerni
in jih v razlagah nismo uporabili, popraviti pa jih
seveda ne moremo.
GDK vrstilci, zaporedne številke izrazov, izrazi
in razlage so v slovenski izdaji prikazani v pregle-

dnici in niso med seboj ločeni z oglatimi oklepaji,
kot je to v nemškem originalu. Navodila torej ne
ustrezajo povsem, vendar jih nismo spreminjali.
Razlike in posebnosti, ki se v slovenskem delu
slovarja vendar pojavljajo, so v navodilih zaradi
preglednosti zapisane z ležečo pisavo.
Abecedni seznam - indeks vsebuje številke,
preko katerih tudi lahko najdemo zvezo z zvezki
v drugih jezikih. Vanj smo dodali še izraze, ki so
nastajali ob drugem delu terminološke komisije
(nimajo zaporednih številk) in izraze iz prvih dveh
zvezkov slovarja Lexicon silvestre (Terminološka
komisija ZGD 2001, 2006). Izrazi, ki so pridevniške
zveze, so v seznamu navedeni dvakrat. Tako obsega
indeks okrog 5.600 izrazov.
Zavedamo se, da je pri sestavljanju slovarja vedno
mogoče še kaj izboljšati ali dopolniti. Morebitne
predloge in pripombe k slovenski izdaji lahko
pošljete Terminološki komisiji Zveze gozdarskih
društev Slovenije ali M. Lipoglavšku, ki jih bosta
z veseljem sprejela.
Prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK
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Uvodnik
Izkoriščanje gozdnih proizvodov
v slovenskem gospodarstvu
Hvalevredno je, da so se sredi novembra v organizaciji Zveze
gozdarskih društev Slovenije in Zveze lesarjev Slovenije na
posvetu skupaj zbrali gozdarji, lesarji in papirničarji ter vsak
iz svojega zornega kota povedali svoje mnenje o neprijetnem
dejstvu, da iz naših gozdov ne dobimo tistega, kar bi lahko (pa
še to v veliki meri izvozimo kot neobdelan les), da premalo
vlagamo v gozdove, da ne zmoremo (dobre prakse kažejo, da
kljub pomislekom to, čeprav v premajhnem obsegu, znamo)
predelati in primerno ovrednotiti edinega naravnega bogastva,
ki ga imamo v izobilju.
Nekaj je gotovo narobe z nami (z našo politiko, znanostjo,
gospodarstvom, kulturo …). Nekako se še poistovetimo z
gozdom, tujcem se tudi radi pohvalimo z njim, nikakor pa
se ne poistovetimo z lesom, nismo ga posvojili, čeprav ga
imamo v izobilju in je najbolj ekološka surovina. Pa ni bilo
vedno tako, kar poglejmo malo v zgodovino. V nasprotju
s skandinavskimi deželami, pa tudi našo sosedo Avstrijo,
kjer so na les ponosni in z njim povezani, kjer je potreba po
vseh mogočih izdelkih iz lesa vgrajena v miselnost ljudi, mi
prisegamo na ekološko mnogo bolj sporno plastiko, kovine,
beton … Kje je naša ekološka zavest?
Nekaj bo treba storiti. Vzpodbujati moramo rabo lesa (pa
ne za energetske namene, za katere lahko porabimo le les, ki
ga ni mogoče drugače ovrednotiti, in lesne ostanke). Modra
država bi to morala znati z vzpodbudami in obdavčitvami.
Država naj s primernim okoljem omogoča razvoj doslej zapostavljeni dejavnosti, svoje pa morajo dodati tudi podjetniki
in obrtniki ter poskušati nadomestiti zamujeno tako, da bo
v Sloveniji les dobil tisto mesto, ki ga sedaj žal nima.
Kakšen pomen ima napredno gozdarstvo brez primerne
predelave? Šele ko vzgojeno in posekano drevo s predelavo
ovrednotimo in izdelke prodamo na trgu, gozdarji v celoti
upravičimo vlaganja v gozdove in svoj obstoj.
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava
GDK: 461.36:36/37(045)=163.6

Primerjava poškodb drevja v pretežno iglastih sestojih po
strojni sortimentni metodi s poškodbami drevja po klasičnih
oblikah sečnje in spravila lesa
Stand Damage in Conifer Stands in Accordance to Established and Fully
Mechanized Methods of Felling and Skidding
Boštjan Košir*, Matevž Mihelič**
Izvleček:
Košir, B., Mihelič, M.: Primerjava poškodb drevja v pretežno iglastih sestojih po strojni sortimentni metodi s poškodbami
drevja po klasičnih oblikah sečnje in spravila lesa. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in
povzetkom v angleščini, cit. lit. 36. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Razprava obravnava primerjavo med poškodovanostjo sestojev pri klasični sečnji in spravilu (različni traktorji in
različne gozdarske žičnice) ter pri sodobni sortimentni metodi (popolno mehanizirani sečnji) ter izvozu lesa z
zgibnimi polprikoličarji.
Ključne besede: poškodbe sestoja, strojna sortimentna metoda, strojna sečnja, traktor, žični žerjav, redčenja
Abstract:
Košir, B., Mihelič, M.: Stand Damage in Conifer Stands in Accordance to Established and Fully Mechanized Methods of Felling and Skidding. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 69/2011, vol. 10. In Slovenian,
abstract and summary in English, lit. quot. 36. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
In this paper we compare residual stand damage after felling and skidding with established and new technologies.
We consider felling chainsaw and skidding of trees using different types of tractors and cable cranes as established
technologies and the use of modern cut to length technologies as the new ones.
Key words: tree injury, stand damage, technology, cut-to-length method, forwarding, tractor, cable crane, thinning
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UVOD

1 INTRODUCTION

V smislu proučevanja vpliva tehnologij na okolje
ugotavljamo, da splošna zavest v gozdarstvu in v
javnostih sledi tehničnemu razvoju. Ocenjevanje in vrednotenje različnih negativnih vplivov
tehnologij pridobivanja lesa postaja pomemben
kriterij dobrega gospodarjenja. Med najvidnejšimi negativnimi vplivi so poškodbe sestoja in
tal. Proučevanje poškodb sestojev in njihovih
posledic ima pri nas že dolgo tradicijo. Premalo
so raziskane tovrstne poškodbe pri sodobnih
tehnologijah, ki jih uvajamo po letu 2000. Čeprav
so mnoga načela pojavljanja poškodb sestojev že
raziskana, se moramo s temi problemi ukvarjati
predvsem zato, ker setu srečamo s posebnostmi
našega načina gospodarjenja z gozdom. Poleg
tega posebnosti sestojev in terenov ter drugih
faktorjev, kot je npr. struktura zasebnih gozdov,
vplivajo na dejansko rabo tehnologij. Prav tako
GozdV 69 (2011) 10

na pojavljanje poškodb vplivata neposredni in
posredni pritisk na ekonomiko dela. Kot neposredni pritisk razumemogostoto sestojev ter
način in jakost odkazila, kot posredni pritisk pa
povečano konkurenco pri izvajanju in zahteve po
čim večjih učinkih in čim manjših stroških.Vpliv
tehnologij pridobivanja lesa na širšo rabo gozdov
predstavljajo tudi interakcije z nelesnimi rabami
gozda. Najbolj aktualni so tisti vplivi, ki se najbolj
vidijo, to pa so poškodbe sestoja in gozdnih tal,
čeprav obstaja še več drugih, manj vidnih vplivov
na okolje (emisije zaradi porabe goriva, vplivi na
vodne vire, estetsko, prehrambeno rabo). Doslej
še nismo primerjali poškodb drevja pri sodobnih
in klasičnih tehnologijah pridobivanja lesa (Košir,
* prof. dr. B.K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83,
1000 Ljubljana
** M. M. univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna
pot 83, 1000 Ljubljana
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2008b). Sklepamo, da bomo strojno sečnjo največ
uporabljali v redčenjih. V starejših razvojnih fazah
se srečujemo z večjimi pomlajenimi površinami
pod debelim drevjem, zato poškodb mladja v
primerjavo nismo vključili. V tej razpravi prikazujemo rezultate študij poškodb sestojev pri
klasičnih tehnologijah in sodobni sortimentni
tehnologiji pri rednih sečnjah.

2
2

OPREDELITEV PROBLEMA
PROBLEM DEFINITION

Prve študije poškodb drevja po sečnji in spravilu
lesa pri rabi motorne žage in raznih spravilnih oblik
pri nas segajo v sedemdeseta leta (Krivec, 1975,
Ivanek, 1976). Po prvih študijah je nastal daljši
premor v objavljanju rezultatov meritev, ki pa so
nenehno potekale (Košir, 1985). V tujini – zlasti
v severni Evropi – je razvoj v smeri večje mehaniziranosti posameznih faz potekal naprej in z njim
tudi študije poškodb, ki jih z novimi tehnologijami
povzročamo v gozdu (Eriksson, 1981, Froding,
1992, Harstela, 1995, Siren, 1999). Pomembnejše
tuje raziskave so nastajale še v Nemčiji,Švici in
drugod(Butora, Schwager, 1986, Leinss, 1991,
Frohm, 1993, Sabo, 1999, Dvořak, 2005).Pri nas
smo z metodo, ki je primerljiva s švicarsko (Butora,
Schwager, 1986) proučevali ne le poškodbe sestojev
po klasičnih tehnologijah (Košir, Cedilnik, 1996,
Robek, Medved, 1997) temveč tudi prakse gospodarjenja prepogostih redčenj (Košir, 1996, 1998a,
1998b,2001). Izdelali smo model poškodovanosti
drevja po tradicionalni metodi (Košir, 2000) in
sodobnih metodah na tujem (Košir, 2008a, 2008b).
Iz več razlogov so bili v Evropi dolgo časa manj
občutljivi na problematiko poškodb sestojev. Ko so
stroje za sečnjo pričeli uporabljati v redčenjih, so
postale cilj proučevanja tudi poškodbe preostalega
drevja. Gledano časovno, se je to zgodilo proti
koncu sedemdesetih let,ko so npr. na Švedskem
oceno poškodovanosti z vzorčenjem dodali t.i.
nacionalni inventuri (Eriksson, 1981). Od tedaj
so v teh deželah in drugod, kamor se je strojna
sečnja v raznih oblikah razširila, opravili številne
raziskave poškodovanosti sestojev in tal, vendar
ne z enakimi metodami. Poškodbe sestojev in
vlak po strojni sečnji so bile pri nas merjene že
pri prvem primeru strojne sečnje in izvoza z zgibnim polprikoličarjem v redčenjih (Košir, Robek,
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2000). Kasneje je mehanizirana sečnja postala
pogostejša in s tem tudi študije raznih vidikov
(Košir, 2007, Košir, Jež, 2009). Študije poškodb
sestojev v zadnjih letih so usmerjene izključno k
novim tehnologijam. Sodobna strojna sortimentna
metoda je tako različna od obstoječih oblik sečnje
in spravila, da smo potrebovali več let, da smo se
približali ustaljenim načinom rabe te tehnologije,
jo preizkusili ter prilagodili našim razmeram in
načinu gospodarjenja. Postopoma smo ugotovili
meje uporabnosti ter dobre in slabe strani nove
tehnologije. Pri tem se ni bilo mogoče zgledovati
po tujih modelih. Domače strokovno okolje je– z
izjemami – kritično do tehnoloških in tehničnih
sprememb. Upamo si trditi, da so bile tehnološke
spremembe zavirane ne le zaradi gospodarske
zaostalosti, temveč tudi s strani konceptov, ki jih
je uveljavljala stroka. Zaostanek za tehnološkim
razvojem v soseščini se je v zadnjih letih močno
zmanjšal, s čemer smo se začeli soočati z dilemami,
ki so jih ponekod že premagali.

3
3

METODE

METHODS

3.1 Tehnologije ter stroji v primerjavi
3.1 Comparison of technologies and
machines
Pri klasičnih tehnologijah smo upoštevali izdelavo
sortimentov okroglega lesa v sečišču (sortimentna
ali metoda mnogokratnikov oz. kombiniranih
hlodov), izjemoma pri žičničnem spravilu drevesno ali poldebelno metodo. Traktorji so bili
prilagojeni za gozdno delo raznih starejših znamk
(IMT 558, IMT 560)in gozdarski zgibniki (Belt,
Iwafuji T 41, Timberjack 240 C in Woody 110)v
ter žičnici TVS 1500 in Syncrofalke 3 t. Povprečna
gostota načrtovanih vlak pri traktorskem spravilu
je bila 196 m/ha ter še dodatnih nenačrtovanih 38
m/ha, kar da skupaj povprečno gostoto dejansko
uporabljenih traktorskih vlak 234 m/ha. Samo
manjši del teh vlak bi lahko uvrstili med trajne in
zgrajene vlake – po naši oceni nekje med 30 % na
silikatu ter 60 % vse gostote na karbonatni podlagi.
Pri sodobni sortimentni metodi smo merili
poškodovanost po sečnji s stroji za sečnjo (John
Deere 1270 oz. 1470, Ecolog 580) ter spravilo po
zgibnih polprikoličarjih (John Deere 1010, 1110
in 1410). Na deloviščih mehanizirane sečnje in
GozdV 69 (2011) 10
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izvoza lesa smo imeli več kombinacij med stroji
za sečnjo in zgibnimi polprikoličarji, vendar so
vsi stroji uvrščeni med težke stroje za sečnjo oz.
težke zgibne polprikoličarje. Pri strojni sortimentni
metodi se je gostota glavnih in stranskih vlak ter
sečnih poti gibala med 372 in 559 m/ha. Meritve so
bile opravljene na deloviščih, ki so bila dokončana
v letni ter v zimski sezoni. Več poskusnih ploskev
je bilo v deloviščih zimske sezone in sicer 902 od
skupno 1358 ploskev.

3.2 Metode vzorčenja poškodb drevja
3.2 Methods of stand damage sampling
Za poškodbe smo šteli so rane drevesa (odrta
skorja, globoke poškodbe lesa zaradi udarcev
trdega predmeta, globoke odrgnine zaradi vrvi
itd.) in zlome debla ali vej oziroma več ran skupaj.
Rane – posamezne ali več ran s skupno površino
nad 10 cm2–smo šteli k tistemu delu poškodb, kjer
obstaja pomembna možnost okužbe s trohnobnimi
glivami. V nekaterih študijah so vzeli nekaj višji
spodnji prag velikosti ran npr. 15 cm2 na Švedskem (Froding, 1992, Fjeld, Granhus, 1998), kar
vpliva na primerljivost rezultatov. Pri strojni sečnji
je veliko poškodb v nižjih velikostnih razredih.
Poznani so še drugačni razredi poškodb (Dvořak,
2003, Limbeck-Lilienau, 2003).
Poškodbe smo ugotavljali na vzorčnih ploskvah
kmalu po končanem delu s:
1. pasovi pri klasičnih tehnologijah(metoda
pasov),
2. krožnimi ploskvami pri strojni sečnji (metoda
krožnih ploskev).
Popisni list, ki smo ga uporabili pri metodi na
vzorčnih pasovih, smo že predstavili (Košir, Robek,
2000). Za oceno poškodb sestojev po strojni sortimentni metodi smo uporabili prilagojeno metodo
vzorčenja s krožnimi ploskvami (Froding, 1992).
Obe metodi – metoda pasov in metoda krožnih
ploskev –temeljita na sistematičnem vzorčenju.
Pri metodi krožnih ploskev (Košir, Robek, 2000)
smo vzorčili s ploskvami velikosti 100m2 z razmakom med ploskvami, ki je odvisen od velikosti
delovišča. V naših razmerah je ustrezen razmak
med ploskvami okoli 40 m, saj k temu navaja tudi
večja pestrost razvojnih faz.
V nadaljevanju bomo vzorčne pasove in krožne
ploskve poimenovali kot vzorčne ploskve. Razlika
GozdV 69 (2011) 10

med površinami je približno v razmerju 136 m2
(pasovi) : 100 m2 (krožne ploskve). Pri uporabi
pasov je bila stopnja vzorčenja odvisna od gostote
vlak ter od razvojne faze sestoja (pri mlajših
razvojnih fazah so bili pasovi krajši). Pasovi so bili
povečini v razmaku 50 m, usmerjeni izmenično
levo in desno od osi vlake ali linije žičnega žerjava,
4m široki ter dolgi od 20 m v zgodnjih razvojnih
fazah do 40 m v odraslih sestojih. V posebnih primerih smo stopnjo vzorčenja povečali z zgostitvijo
vzorčenja pasov na vsakih 25 m (npr. pahljačasta
postavitev pri žičnih žerjavih). Povprečna stopnja
vzorčenja, izračunana iz razmerja med popisano
in vso površino, je bila pri metodi pasov 5,8 %
površine. Pri krožnih ploskvah je bila stopnja
vzorčenja odvisna od velikosti površine in se je
gibala med 3 in 8 % površine. Stopnji vzorčenja
pri metodi pasov in krožnih ploskev sta primerljivi. Obe stopnji vzorčenja sta primerljivi tudi z
drugimi metodami (Dvořak, 2003).
Ugotavljali smo, ali je bil vzrok poškodbe zadnja
uporabljena tehnologija, ali pa gre za starejše
poškodbe oz. kombinacijo starih in novih poškodb.
Dosedanje ugotovitve kažejo na velike razlike med
rezultati iz stalnih raziskovalnih ploskev (Robek,
Medved, 1997) ter ugotovitvami štetja poškodb,
ki je potekalo takoj po končanem spravilu in je
vedno dalo višjo poškodovanost. Razlogi za te
razlike so bili že pojasnjeni (Košir, 2000). V tej
študiji smo upoštevali le na novo poškodovano
drevje ter drevje, ki je bilo ponovno poškodovano.
Posamezno ploskev smo uvrstili v razred
poškodovanosti po Preglednici 1. Pri določitvi
mej razredov smo upoštevali, da se poškodbe
pri klasični tehnologiji zmanjšujejo zaradi boljše
opremljenosti gozdov in izvajalcev del, da so
merila poškodovanosti v deželah, kjer se je strojna
sečnja razvila, strožja, (manj kot 5 % poškodb),
zato je primerno, da strožja merila uvedemo tudi
pri nas, da se priprava dela postopoma prilagaja
tehnološkim pričakovanjem.

3.3 Objekti raziskave
3.3 Research area
Klasične tehnologije smo proučevali na 51 deloviščih po končanem spravilu lesa (Košir, 2000).
Opisov posameznih objektov tu nismo podali,
vendar so morali vsi zadoščati pogojem, kot so:
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Preglednica 1: Razredi poškodovanosti posamezne ploskve, upoštevano je samo drevje z novimi ter novimi in
starimi poškodbami (večkrat poškodovano drevje).
Table 1: Classes of sample plot damage. Only trees from the categories »new injuries« and »old and new injuries«, i.e.
trees injured several times, are compared.

Ocena poškodovanosti ploskve
Class of the sample plot damage
Nepoškodovano
Undamaged trees
Dobro = majhna poškodovanost
Good = Small damages
Povprečno = povprečna poškodovanost
Average = Average damages
Slabo = velika poškodovanost
Bad = Large damages
Kritično = kritična poškodovanost
Critical = Critical damages

1. redna sečnja z najmanj 30 m3/ha jakosti odkazila, brez pomladitvenih ali izrednih sečenj;
2. priprava dela je morala biti v celoti izpeljana
v obliki izvedbenega načrta z načrtom vlak in
z označbo vlak na terenu;
3. izvajalec del je imel primerno usposobljeno
osebje ter primerne delavce in stroje (gozdarske
gospodarske družbe, koncesionarji).
Izvajalec del (in delavci) niso vedeli vnaprej,
da bomo njihov objekt proučevali po končanem
delu. Držali smo se pravila, da smo objekt popisali
največ v mesecu dni po končanem spravilu lesa.
Vlake, ki so nastale po spravilu, smo popisali in
jih primerjali z načrtovanimi. Nenačrtovane vlake
smo uvrstili med »divje vlake«, kar je pomenilo
nenačrtovane grajene in negrajene vlake. Objekte
po vsej državi smo razporedili približno enakomerno glede na popisano površino in sicer v štiri
stratume (SZ, SV, JV, JZ, Košir, 2000). Z metodo
pasov smo v državnih gozdovih analizirali 274
ha delovišč.
Pri izbiri objektov za strojno sečnjo smo se
držali enakih meril glede vrste in jakosti sečnje
oz. izvajalca del ter načela, da merimo poškodbe
v vseh sestojnih razvojnih fazah v iglastih, največ
pretežno smrekovih sestojih, za katere menimo,
da je strojna sečnja primerna.V tej analizi je
upoštevanih šest objektov v SZ, Z, J in SV predelu
države. Večino sestojev uvrščamo med sekundarne
enodobne smrekove (deloma borove) sestoje
raznih faz od drogovnjaka do debeljaka. Primere
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Opis
Description
Ni poškodb+ poškodbe do 10 cm2
No damage+ damages under 10 cm2
1 - 10 %
11 - 20 %
21 - 30 %
> 30 %

delovišč, kjer je strojna sečnja potekala v kombinaciji z motorno žago zaradi prevelikega prsnega
premera drevja ali prevelike oddaljenosti drevesa
od vlake, smo izpustili, razen če je šlo samo za
posamezna drevesa.

4
4

REZULTATI
RESULTS

4.1 Analiza drevja na vzorčnih ploskvah
4.1 Analysis of trees on sampling plots
V primerjavo smo vključili 10.199 dreves, od
katerih je bilo na novo poškodovanih 2.219 dreves
(Preglednica 2). Prikazujemo poškodovanost vsega
izmerjenega drevja na vseh vzorčnih ploskvah
in deleže v posamezni kategoriji. Povprečen
delež novih poškodb, kamor smo šteli na novo
poškodovana ter ponovno poškodovana drevesa,
je 22 %, samo pri strojni sečnji pa 20 %.
Starih poškodb je pri strojni sečnji najmanj, kar
gre pripisati zakonu o akumulaciji poškodb (Košir,
Cedilnik, 1996) ter dejstvu, da je bila sodobna sortimentna metoda uporabljena v mlajših razvojnih
fazah, kjer je bilo preteklih redčenj manj. Starih
poškodb je manj tudi pri žičnih žerjavih, ki jih
uporabljamo na težkih terenih, kjer so sečnje
redkejše, vendar po jakosti intenzivnejše. Pregled velikostne strukture poškodb (Preglednica
3) pokaže, da je pri sodobni sortimentni metodi
največ poškodb v razredih manjših poškodb,
večjih pa je manj. Največ velikih poškodb je pri
GozdV 69 (2011) 10
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Preglednica 2: Primerjava poškodovanosti – število dreves in deleži – med tehnologijami na vzorčnih ploskvah
Table 2: Comparison of sustained injuries. Number of trees and shares of sustained injuries between technologies on
sampling plots
Kategorija
Category

Sodobna
sortimentna
metoda
CTL Method

Klasične tehnologije / Established technologies
Motorna žaga
+ traktor
Chainsaw +
Tractor

Motorna žaga
+ žični žerjav
Chainsaw +
Cable crane

Klasične tehnologije skupaj
Established technologies total

Skupaj
Total

Število dreves / Number of trees
Nove poškodbe
All new damages
Stare poškodbe
Old damages
Nepoškodovani
Undamaged
Skupaj
Total

405

1.398

416

1.814

2.219

84

2.678

216

2.894

2.978

1.529

2.994

479

3.473

5.002

2.018

7.070

1.111

8.181

10.199

Deleži / Shares
Nove poškodbe
New damages
Stare poškodbe
Old damages
Nepoškodovano
Undamaged
Skupaj
Total

0,201

0,198

0,374

0,222

0,218

0,042

0,379

0,194

0,354

0,292

0,758

0,423

0,431

0,425

0,490

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Preglednica 3: Struktura poškodb glede na velikost poškodbe in tehnologijo
Table 3: Structure of injuries in relation to the size of the injury and used technology

Velikost poškodbe
Injury size
10 - 29 cm2
30 - 49 cm2
50 - 99 cm2
100 - 199 cm2
> 200 cm2
Skupaj / Total

Sodobna sortimentna metoda
CTL Method
0,290
0,222
0,180
0,151
0,157
1,000

žičničnem spravilu, sledita traktorsko spravilo in
spravilo z zgibnimi polprikoličarji s strojno sečnjo.
Strojna sečnja je pogostejša v sestojih z manjšim povprečnim sestojnim premerom. Kot je
razvidno iz Preglednice 4nastaja več poškodb
na tanjšem drevju, vendar so poškodbe manjše
(Fjeld, Granhus, 1998). Rezultati kažejo razliko
med tehnologijami. Pri strojni sečnji se – ob
današnjem naboru strojev – pojavita dva maksiGozdV 69 (2011) 10

Klasične tehnologije
Established technologies
Traktorji
Žični žerjavi
Tractors
Cable cranes
0,175
0,178
0,164
0,168
0,198
0,128
0,198
0,146
0,265
0,380
1,000
1,000

muma: pri mlajših sestojih in povprečno velikih
poškodbah ter pri starih sestojih in nadpovprečno
velikih poškodbah. Pri klasičnih tehnologijah
lahko računamo z enakomernejšim povečevanjem
verjetnosti velikih poškodb z naraščanjem starosti
(gostote sestoja, prsnega premera drevja).
Poškodbe na posameznem delu drevesa so
prikazane v Preglednici 5. Pri strojni sečnji
jeveč poškodb na deblu, vendar bistveno manj v
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Preglednica 4: Delež poškodb glede na velikost poškodb po starostnih razredih sestoja
Table 4: Shares of injuries in relation to the injury size and stand age class.

Pod 40 let
40 - 80let
80 - 120 let 120 in več
Klasične tehnologije / Established technologies

Velikostna kategorija poškodb
Podpovprečna velikost poškodb / Small damages
10 - 49 cm2
Povprečne poškodbe / Average damages
50 - 99 cm2
Nadpovprečne poškodbe / Large damages
100 in več cm2

0,303

0,181

0,161

0,150

0,382

0,375

0,317

0,300

0,316

0,444

0,521

0,549

Sodobna sortimentna metoda / CTL method with forwarding
Podpovprečna velikost poškodbDamage size below average
10 - 49 cm2
Povprečne poškodbe / Average damage size
50 - 99 cm2
Nadpovprečne poškodbe / Large damages
100 in več cm2

krošnji in na vejah ali na koreničniku. Poškodbe
na koreninah se spreminjajo tudi glede na vrsto
stroja za sečnjo (kolesni, gosenični) ter naklona
terena (Kremeret. all, 2003). Pri spravilu z zgibnim
polprikoličarjem je več poškodb na koreninah,
kar pripisujemo večji gostoti sečnih vlak. Najmanj
poškodb na koreninskem sistemu je pri spravilu
z žičnico, največ pa na deblih.
Zbrani podatki omogočajo tudi nekatere kombinacije znakov, čeprav drevo ni nosilec informacije, temveč ploskev, torej frekvenca nekega znaka
v razredu. Če imamo v dveh znakih enako število
razredov, lahko izračunamo verjetnost kombiniranega dogodka v poljubni kombinaciji razredov.
Na osnovi preglednic 3 in 5lahko sestavimo model
poškodovanosti posameznega dela drevesa oz.
razporeditev velikostnih kategorij najvažnejših
poškodb po drevesu. Pri tem vzamemo vrednosti

0,268

0,302

0,315

0,000

0,508

0,384

0,298

0,167

0,224

0,314

0,387

0,833

poškodovanosti ločeno po tehnologijah kot robne
vsote (vektorje). Uporabili smo naslednji postopek:
S = ms • vs
M = mm • vm
D = S + M'
M = -1 • M

(1)
(2)
(3)
(4)

Kjer je:
vs vrstični vektor velikosti poškodbe za sodobno
sortimentno metodo
vm vrstični vektor velikosti poškodbe za klasične
tehnologije
ms stolpični vektor mesta poškodbe za sodobno
sortimentno metodo
mm stolpični vektor mesta poškodbe za klasične
tehnologije
S matrika za sodobno sortimentno metodo
M matrika za klasične tehnologije

Preglednica 5: Mesto najpomembnejše poškodbe na drevju – deleži od vsega poškodovanega drevja
Table 5: Location of the most important (largest) injury. Shares of all injured trees are being compared, uninjured
trees excluded

Mesto poškodbe
Location of damage
Krošnja / Crown
Veje /
Branches along the stem
Deblo / Stem
Koreničnik / Buttress
Korenine / Roots
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Sodobna sortimentna
metoda
CTL Method
0,010

Klasične tehnologije / Established technologies
Žični žerjavi /
Traktorji / Tractors
Cable cranes
0,043
0,084

0,014

0,051

0,085

0,589
0,157
0,229

0,432
0,340
0,133

0,407
0,356
0,068
GozdV 69 (2011) 10
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D razlika matrik za sodobno sortimentno metodo
in klasične tehnologije
M' matrika za klasične tehnologije pomnožena z -1
Če imamo več kategorij, je možnost napake
v posamezni celici matrike manjša. Vektor m
»mesto poškodbe« s petimi vrednostmi predstavlja robni stolpec, vektor v»velikostno kategorijo
poškodbe«pa robno vrstico prav tako s petimi
vrednostmi. Z množenjem vektorjev dobimo
matriki (dve tehnologiji) 5 x 5, ki predstavljata
preglednico vseh kombinacij (enačbe 1, 2, 3).
Tako smo izračunali vrednosti iz preglednice
6. V spodnjem delu preglednice je izračunana
matrika razlik (matriko »klasične tehnologije«

smo množili z -1(enačba 4)). Negativna vrednost
v matriki razlik pomeni, da je v neki kombinaciji
več poškodb pri klasičnih tehnologijah, pozitivna
vrednost pa obratno – da je več poškodb pri strojni
sečnji. Vidimo tudi, da za ustrezne zaključke ne
potrebujemo matriki S in M temveč le matriko
razlik D.
Vidnih je precej razlik med razporeditvijo
poškodb med tehnologijami. Nekatere lahko
potrdimo z ločenimi analizami posameznih
spremenljivk. Pri strojni sečnji je delež manjših
poškodb (do 50 cm2) precej večji od deleža
zelo velikih poškodb. Glede na dele drevesa so
poškodbe pri strojni sečnji v večji meri koncentrirane na deblo, ki je tudi pri klasičnih tehnolo-

Preglednica 6: Najverjetnejša razporeditev poškodb različnih velikosti po delih drevesa – v odstotkih
Table 6: The most likely distribution of injuries of different sizes in relation to the location on the tree. Data is presented
in shares.

Krošnja / Crown
Veje ob deblu / Branches
along stem
Deblo / Stem
Koreničnik / Buttress
Korenine / Roots
Skupaj / Total

Krošnja / Crown
Veje ob deblu / Branches
along stem
Deblo / Stem
Koreničnik / Buttress
Korenine / Roots
Skupaj / Total

Krošnja / Crown
Veje ob deblu / Branches
along stem
Deblo / Stem
Koreničnik / Buttress
Korenine / Roots
Skupaj / Total
GozdV 69 (2011) 10

Klasične tehnologije / matrika M
Established technologies / Matrix M
Od 10 do
Od 30 do
Od 50 do Od 100 do
29 cm2
49 cm2
99 cm2
199 cm2
0,90
0,79
0,90
0,91
1,09

4,82

1,59

5,80

7,96
6,94
7,93
8,02
6,49
5,66
6,47
6,54
2,30
2,01
2,29
2,32
18,75
16,35
18,67
18,89
Strojna sortimentna metoda – matrika S
CTL Method – Matrix S
0,30
0,23
0,18
0,15

11,61
9,47
3,36
27,33

42,46
34,63
12,28
100,00

0,16

1,02

0,22

0,22

1,43

13,10
10,58
8,89
3,50
2,83
2,38
5,09
4,11
3,46
22,24
17,96
15,10
Razlika matrik – matrika D
Difference of the matrices – Matrix D
-0,61
-0,56
-0,72
-0,76

9,26
2,47
3,60
15,71

58,90
15,75
22,90
100,00

-1,16

-3,80

-0,67

-0,63

-0,83

-0,88

-1,36

-4,37

9,10
-1,93
4,33
10,23

6,16
-2,16
3,09
5,89

2,65
-3,64
1,82
-0,71

0,87
-4,16
1,14
-3,79

-2,35
-6,99
0,24
-11,62

16,43
-18,89
10,63
0,00

0,32

1,08

Skupaj

1,10

0,41

0,95

Nad 200
cm2
1,32

0,26

17,07
4,56
6,64
28,98
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gijah najbolj izpostavljeno. Manj poškodb je pri
strojni sečnji v krošnji in na vejah ob deblu ter
na koreničniku. Več poškodb je pri strojni sečnji
še na koreninah, ki nastajajo ob sečnih poteh in
negrajenih vlakah. Pri klasičnih tehnologijah je
zato največja verjetnost velikih poškodb na deblu
in koreničniku, pri strojni sečnji pa majhnih in
srednje velikih poškodb na deblu.
Deleži poškodb glede na tehnologijo in spravilno sredstvo so prikazani v Preglednici 7. Razlike
med spravilnimi sredstvi na traktorskih terenih
so zelo majhne, tudi če upoštevamo terene, kjer
smo merili strojno sečnjo. Poškodbe po strojni
sečnji iz Preglednice 7 so primerljive s tistimi iz
sosednje Avstrije, ki so jih pridobili s primerljivo metodo (Limbeck-Lilienau, 2003). Tudi v
tem primeru ugotavljajo znatno več poškodb v
zimski kot v letni sezoni in več poškodb drevja
pri kolesnih harvesterjih. Iz študije vidimo, da
je poškodb drevja pri kolesnem stroju za sečnjo
in zgibnem polprikoličarju med 3 in 15 %, pri
goseničnem stroju za sečnjo in zgibnem polprikoličarju med 17 in 21 %, pri goseničnem stroju
za sečnjo v kombinaciji z žičnico med 20 in 42
% ter pri drevesni metodi (podiranje z motorno
žago) ter žičnico med 15 in 43 %. Povprečje za
Preglednica 7: Deleži vseh novih poškodb na vzorčnih
ploskvah po vrstah spravilnih sredstev oz. tehnologij
(poškodbe dreves pri sečnji so vštete)
Table 7: Shares of all new injuries on sampling plots with
regard to the type of skidding means (technologies) used

Klasične tehnologije
Established technologies
Prilagojeni kolesniki
Adapted tractors

0,20

Prilagojeni goseničarji
Adapted caterpillars

0,16

Zgibniki
Cable skidders

0,20

Žični žerjavi
Cable cranes

0,37

Povprečje
Average

0,22
Sodobna sortimentna metoda
CTL Method

Zgibni polprikoličarji
Forwarders
454

0,20

vse tehnologije je bilo 16 % poškodovanih dreves.
Postopali so podobno, kot v naših študijah – na
delovišče so prišli po končanem delu, pri čemer
delavci med izvajanjem proizvodnje niso vedeli,
da jih bodo kasneje nadzirali glede na število
poškodb. Primerjava s to študijo pokaže veliko
podobnosti.Za vzroke razlik pa težko trdimo,
ali gre za normalno variabilnost, ali pa je vzrok
v različnem načinu dela oz. delovnih razmerah.

4.2 Analiza vzorčnih ploskev
4.2 Analysis of sampling plots
Vzorčne ploskve predstavljajo sistematični vzorec
brez ponavljanja. Stopnja vzorčenja je bila povzeta
po tujih izkušnjah in nekoliko povečana glede na
pestrost obravnavanih predelov. Cilj prihodnjih
raziskav bi moral upoštevati predvsem racionalnost ob ciljni natančnosti ugotavljanja poškodovanosti. V Preglednici 8 je splošen pregled nad
številom opazovanj, razvrščenih po kategorijah
iz Preglednice 1. Dodali smo še vrstico »Nadpovprečno poškodovane ploskve«, kjer so sešteti
podatki kategorij »Slabo« in »Kritično«.
Primerjava med uporabljenimi tehnologijami
kaže, da je traktorsko spravilo glede na delež nadpovprečno poškodovanih ploskev najugodnejše
(Preglednica 8).Traktorsko spravilo zahteva najmanj sekundarnih prometnic na hektar,vendar
so mnoge od teh stalne, grajene. Pri žičničnem
spravilu težimo k optimalnemu bremenu in je
mogoče pri raznih drevesnih vrstah in debelinah
uporabiti na istem delovišču različne metode dela,
zato je bolj tvegano sklepati na velike razlike z drugimi oblikami spravila. Pri popolni strojni sečnji
ter spravilu z zgibnimi polprikoličarjije tveganje
zanesljive ocene največje. Vzrok variabilnosti je
poleg delovnih razmer tudi neusklajena priprava
dela ter pomanjkljive izkušnje strojnikov strojev
za sečnjo in zgibnih polprikoličarjev (Siren, 2001).
Izkustvena opazovanja so pokazala na razlike v
tehniki podiranja drevja in izdelave sortimentov
in kako strojniki strojev za sečnjo pripravijo
les za odvoz iz sečne poti. Pri nakladanju na
zgibni polprikoličar neprimerno pripravljenih
sortimentov nastajajo nepotrebne poškodbe
drevja ob sečni poti. Prav tako ni dokazan vpliv
načina odvoza lesa z zgibnim polprikoličarjem,
ki se prilagaja spravilnim in sestojnim razmeram
GozdV 69 (2011) 10
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Preglednica 8: Deleži ploskev po kategorijah poškodovanosti in število vzorčnih ploskev (v oklepaju) po tehnologijah
ter stopnji poškodovanosti
Table 8: Shares of sampling plots in relation to categories of damage, number of sampling plots (in brackets) in relation
to technology and level of injuries

0,32 (60)
0,05 (9)
0,16 (30)
0,21 (39)
0,27 (52)
1,00 (190)

Klasične tehnologije
Established technologies
Traktor
Žični žerjav
Tractor
Cable crane
0,37 (358)
0,21 (43)
0,04 (39)
0,01 (2)
0,14 (136)
0,07 (15)
0,17 (163)
0,16 (32)
0,28 (269)
0,55 (111)
1,00 (965)
1,00 (203)

0,34 (461)
0,04 (50)
0,13 (181)
0,17 (234)
0,32 (432)
1,00 (1358)

0,48 (91)

0,45 (432)

0,49 (666)

Sodobna sortiOcena poškodovanosti ploskve
mentna metoda
Class of the sampling plot damage
CTL Method
Nepoškodovano / Undamaged
Dobro / Good
Povprečno / Average
Slabo / Bad
Kritično / Critical
Skupaj / Total
Nadpovprečno poškodovane
ploskve / Bad + critical

(število različnih sortimentov) ter infrastrukturi
oz. drugim značilnostim delovišča kot je gostota
vlak, koncentracija lesa na 100 m vlake ter glede
na spravilno razdaljo. Kaže, da je najmanj nepoškodovanih ploskev pri žičničnem spravilu, največ
pa pri traktorskem spravilu. Na drugi strani je
delež nadpovprečno poškodovanih ploskev pri
strojni sečnji nekje med traktorskim in žičničnim
spravilom lesa. Malo poškodovanih ploskev je
pri strojni sečnji malo manj kot pri traktorskem
spravilu, povprečnih pa enako ter več kot pri
žičničnem spravilu lesa.

5
5

Razprava in sklepi

Discussion and conclusions

V literaturi najdemo več razlik v primerljivosti z
našimi rezultati zaradi razlik v metodah proučevanja. Razlike so pri določanju najmanjše velikosti
poškodbe, kot tudi pri popisu drugih znakov, kot
je mesto poškodbe, saj ponekod ne štejejo manjših
poškodb v krošnji, za katere je pogosto težko trditi,
ali so posledica naravnih ali človeških aktivnosti.
Če analiziramo naše rezultate, vidimo, da bi zajeli
pri klasičnih tehnologijah nad 89 %, pri strojni
sečnji pa celo nad 98 % vseh poškodb tudi, če ne
bi upoštevali poškodb krošnje in vej ob deblu. V
tem primeru bi upoštevali le poškodbe samega
debla, koreničnika in korenin. To bi pomenilo
manjši prihranek časa, a tudi večjo preglednost
rezultatov. Prav tako se da iz referenc razbrati,
da ponekod pri meritvah poškodb ne upoštevajo
GozdV 69 (2011) 10

0,70 (143)

Skupaj
Total

drevja, ki ni graditelj sestoja. Le tako je mogoče
razložiti zelo velike razlike v poškodovanosti
sestojev po enaki tehnologiji, čeprav drugačnih
delovnih razmerah (npr. Sabo, 1999, Siren, 2001,
Dvořak, 2003).
Pri nas je primerjava poškodb v sestojih
med klasično in sodobno sortimentno metodo
pokazala na nekaj razlik, vendar tudi na številne
podobnosti, ki jih lahko pojasnimo s sestojnimi
in terenskimi parametri. To zahteva raziskave
poškodb sestojev pri strojni sečnji nadaljevati v
čimbolj različnih sestojnih razmerah. To pomeni
meritve v različnih razvojnih fazah ter pri različni
sestavi sestojev. Enako velja za poškodbe drevja pri
sodobnih žičnicah, kjer imamo premalo meritev
za prevladujočo drevesno metodo pri žičnicah. Če
upoštevamo izkušnje iz tujine, lahko v prihodnje
tudi na žičniških terenih pričakujemo kombinacijo
stroja za sečnjo ter žičnice z dvigalom.
Menimo, da so danes poškodbe sestojev pri
strojni sortimentni metodi previsoke, ker gre za
obdobje uvajanja nove tehnologije. Nerešena so
še vprašanja izbire sestojev in terenov, iskanja
prijemov pri pripravi dela ter usposabljanja strokovnega osebja kot tudi usposabljanja strojnikov.
Slednji bi morali poleg tehničnega znanja dobiti
več znanja o gozdnem okolju in zahtevah dela v
njem. Dobrodošel bi bil tudi raziskovalni projekt,
v katerem bi proučili različne tehnike dela strojev
za sečnjo in zgibnih polprikoličarjev z vidika
učinkov in poškodb okolja.
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V prihodnje moramo izbrati eno izmed analiziranih metod za osnovo preverjanja kakovosti
dela z ozirom na poškodbe sestojev. Današnje
izkušnje vse bolj namigujejo na izbor metode
krožnih ploskev, pri čemer pa ostaja za zdaj še
odprto vprašanje stopnje vzorčenja, kjer je očitno,
da bo le-ta morala biti –zaradi večje raznolikosti
– višja kot drugod.
Pripraviti se moramo na možne spremembe
kriterijev glede na dosedanjo prakso. Doslej smo
namreč šteli poškodbe in jih obravnavali enako
ne glede na to, kakšno drevo je bilo poškodovano
(izbranec, konkurent ali neko drevo polnilnega
sloja). Takšne so bile tudi nekatere raziskave na
tujem, vendar gre več razmišljanj v smer sprememb odnosa do poškodb. Pri strožjih merilih
poškodovanosti drevja bo nujno zelo natančno
določiti, za poškodbe katerega drevja gre (izbranec, konkurent, polnilni sloj) ter kakšne so vrste
in velikosti poškodb. Stare poškodbe bi lahko v
celoti izločili in bi se ukvarjali le s »prirastkom«
poškodb po spravilu lesa in to le na izbranem
drevju. Upoštevali bi poškodbe, s katerimi je nujno
računati: to so poškodbe kakovosti sortimentov,
poškodbe izbrancev oz. nosilcev stabilnosti sestoja
ter njihovih konkurentov. Pričakujemo – in to
je cilj – da bo najvrednejše oz. najpomembnejše
drevje s tem pasivno bolje varovano.
Pri obstoječi metodi ugotavljanja poškodb
sestojev je nosilec informacije vzorčni pas (ploskev), za katero ugotavljamo frekvence po vnaprej
določenih razredih. Če bi nosilec informacije
postalo drevo na vzorčni ploskvi, bi lahko ohranili primerljivost za nazaj, pri čemer bi obstoječo
metodo dopolnili s podatki kot npr. kakšna je vloga
poškodovanih dreves in o položaju dreves. Cilj
novega načina bo točnejša ugotovitev stanja oz.
poslabšanja stanja nosilcev sestoja, pri čemer bi
lahko bil naslednji razvrstilni znak poškodovanost
konkurentov. Konkurenti predstavljajo namreč
tisto drevje, ki lahko prevzame vlogo nosilcev,
če se tem kaj zgodi.

6

POVZETEK

Obravnavana je primerjava med poškodovanostjo sestojev pri klasični sečnji in spravilu
(različni traktorji in različne gozdarske žičnice)
ter pri sodobni sortimentni metodi (popolno
456

mehanizirani sečnji) ter izvozu lesa z zgibnimi
polprikoličarji. V primeru klasične sečnje so spravljali največ mnogokratnike osnovnih dolžin oz.
kombinirane hlode, pri popolni strojni sečnji pa
izključno dokončno skrojene sortimente dolžin od
4 do 6 m. Pri klasični tehnologiji je največ meritev
poškodb drevja po kombinacijah motorne žage
ter raznih vrst traktorjev (prilagojeni kmetijski
traktorji raznih znamk ter zgibniki) ter manj
primerov žičnega spravila lesa. Pri obeh, klasični
in sodobni tehnologiji smo ugotovili več poškodb
ob vlakah, kot v sestoju. Razporeditev deležev
poškodovanega drevja po kategorijah poškodovanosti kaže, da je pri sodobni sortimentni metodi
manj nepoškodovanih ploskev, kritičnih je več
kot pri traktorskem spravilu, vendar manj kot
pri spravilu z žičnico. Glede na mesto poškodbe
je pri strojni sečnji več poškodb debla in korenin, pri klasičnih tehnologijah pa je več kot pri
strojni sečnji poškodb krošnje in koreničnika.
Struktura glede na velikost poškodbe pokaže, da
je pri popolnoma mehanizirani sečnji ter izvozu
lesa večji delež manjših poškodb kot pri klasični
tehnologiji in manjši delež velikih poškodb nad
100 cm2. Poškodbe po strojni sortimentni metodi
z izvozom lesa bi lahko zmanjšali s pravo izbiro
sestojev in strojne opreme ter z boljšo usposobljenostjo strojnikov ter tehničnega osebja, ki
označuje drevje in izdeluje pripravo dela za posek
ter vodi in nadzira sečnjo in spravilo.

7

SUMMARY

In this paper we compare residual stand damage
after felling and skidding with established and new
technologies. We consider felling chainsaw and
skidding of trees using different types of tractors
and cable cranes as established technologies and
the use of modern cut to length technologies as
the new ones. Logs extracted with the established
technologies were mostly combined logs, while
with the new technologies only the finished
assortments of lengths from 4 to 6 meters were
forwarded to the landing site. The results show
that the largest percent of damaged trees occurs
in the immediate vicinity of skid trails. That is
true for both established and new technologies.
We have shown that implementing modern cutto-length technologies increases the number of
GozdV 69 (2011) 10
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damaged plots. The amount of critically damaged
plots is larger when using CTL technologies as
with tractor skidding and skidding using cable
crane caused the highest number of critically
damaged plots. When using CTL technologies,
the most frequent damages are inflicted on stem
and roots, while with established technologies
damages are the most frequent on tree crowns
and buttresses of the residual trees. Considering
the size of damages, the results show that CTL
technologies cause a larger percent of small
injuries and less injuries of size exceeding 100
cm2 than established technologies. There are still
possibilities to lessen the extent of injuries caused
by CTL technology. Options include choosing
right kind of stands, technical equipment, better
education of machine operators and public forestry
service employees who choose trees for cutting
and take care of work preparation and also lead
and supervise felling and skidding or forwarding.

8
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Red deer (Cervus elaphus L.) in the Northwest of Slovenia
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Izvleček:
Koren, I.: Jelen (Cervus elaphus L.) v severozahodni Sloveniji. Gozdarski vestnik, 69/2011, št. 10. V slovenščini z
izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit 55. Jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic, angleškega
besedila Breda Misja.
Delo obravnava razvoj populacij navadnega jelena (Cervus elaphus L.) v petnajstletnem obdobju od 1995 do 2009 v
Tolminskem gozdnogospodarskem območju na severozahodu Slovenije. V proučevanem območju je bila jelenjad
v obdobju 1995–2004 prisotna v skupinah, ki so se združevale v dve prostorsko ločeni populaciji: tolminsko in
zahodno visokokraško populacijo. V obdobju 2005–2009 sta se populaciji združili v enovito populacijo. Jelenjad
poseljuje celotno območje severozahodne Slovenije, razen Goriških brd in Vipavske doline. Populacija je v prostoru
še vedno gručasto porazdeljena, najgostejša je v severnem delu območja. V obdobju 1995–2009 se je populacijsko
območje povečalo z indeksom 140, gostota populacije pa z indeksom 353. Populacija je tudi po drugih kazalnikih,
kot so telesne mase, mase rogovja, starosti in strukture, še v fazi izgradnje oziroma je v severnem delu območja v
zadnji fazi izgradnje.
Ključne besede: jelen, populacija, populacijsko območje, struktura populacije
Abstract:
Koren, I.: Red deer (Cervus elaphus L.) in the Northwest of Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal
of Forestry), 69/2011, vol. 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 55. Proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic, proofreading of the English text Breda Misja.
The work deals with development of red deer (Cervus elaphus L.) populations in the periods 1995–2004 in the
Tolmin forest management area in the Northwest of Slovenia. The red deer appears in the research area in groups,
which aggregate into two different populations: the Tolmin and the Western high karstic population. In the period
2005–2009 two populations were merged into a single one. Red deer inhabit the whole northwestern Slovenia except
Goriška brda and Vipava Valley. The population is still distributed in clusters; it is the densest in the northern part
of the area. In the period 1995–2009, the population area increased with index 140, population density increased
with index 353. The population is, based on indicators such as body weight, antler weight, age, and structure, still
under construction, or, in the northern part of the area, in the last phase of construction.
Key words: the red deer, population, population area, population structure

1
1

UVOD

INTRODUCTION

Po letu 1848 je bil v Sloveniji navadni jelen (Cervus
elaphus L.) ponovno naseljen po predhodnem
skorajšnjem iztrebljenju. Konec 19. stoletja je bilo
na Kranjskem in Štajerskem postavljenih pet obor,
iz katerih v veliki večini izvira zdajšnja jelenjad
(Kryštufek, 1991). Od takrat se je številčnost
povečevala do vrha v 90-ih letih prejšnjega stoletja.
Jelenjad poseljuje večji del Slovenije, njeno širjenje
pa verjetno še ni končano. V največjih gostotah
živi na območju strnjenih dinarskih gozdov
južne in jugozahodne Slovenije: na Kočevskem,
pogorjih Snežnika in Javornika, od koder se je
razširila proti Brkinom, Čičariji in Trnovskemu
GozdV 69 (2011) 10

gozdu, ter na Menišiji in v večjih gozdnih kompleksih v severnem in vzhodnem delu Slovenije:
na Jelovici, Pokljuki in Pohorju ter v hribovitih,
gozdnatih delih Prekmurja na meji z Madžarsko,
kamor se je preselila z madžarske strani (Jerina,
2003). Zdajšnja razširjenost in gostota te divjadi
v Sloveniji sta posledici optimalne primernosti
habitatov v gospodarjenih gozdovih, odsotnosti
velikih plenilcev ter dosedanje, jelenjadi naklonjene lovske zakonodaje (Adamič, 1992).
V zdajšnjem času je na območju severozahodne
Slovenije navadni jelen še posebno zanimiva vrsta
*

mag. I. K., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije, OE Tolmin
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divjadi. Predvsem je zanimiv zaradi izredno hitrega
večanja številčnosti in prostorske širitve populacij.
Vrsta se počasi že širi v visokogorske habitate, kjer
je doslej še ni bilo, in postaja konkurenčna vrsta
tipičnim predstavnikom teh habitatov. Zaradi
velike dinamike populacij se posledično pojavlja
tudi škoda, ki jo jelenjad povzroča na kmetijskih
površinah in v gozdovih. V severozahodni Sloveniji
je bila jelenjad v obdobju 1951–1960 odstreljena le
v dveh loviščih, in sicer na Colu in Nanosu. Zdaj
jelenjad lovijo skoraj v vseh loviščih severozahodne
Slovenije. V desetletnem obdobju 1994–2003 je
bilo izločeno 42-krat več jelenjadi kot v obdobju
1951–1960 (Koren, 2009a).

2
2

NAMEN NALOGE

AIM OF THE STUDY

Namen naloge je bil prikazati, kakšna je oblika prostorske porazdelitve populacije navadnega jelena
v severozahodni Sloveniji in kakšna je časovna
dinamika številčnosti ter strukture populacije.

3
3

OBMOČJE1 IN OBDOBJE
RAZISKOVANJA

RESEARCH AREA AND PERIOD

Območje proučevanja zajema Tolminsko gozdnogospodarsko območje (GGO) in obsega 42 lovišč
s skupno površino 215.184,45 ha. Površine lovišč
so povzete po katastru lovišč iz leta 2004 (Odlok
o loviščih v RS …, 2004). Populacije jelena smo
časovno proučevali v petnajstletnem obdobju
1995–2009. Obdobje smo zaradi prikaza časovne
dinamike populacij razdelili v različna podobdobja.

4
4

METODE DELA

WORKING METHODS

4.1 Rekonstrukcija populacijskih
parametrov glede na podatke
izločitev
4.1 Reconstruction of population
parameters based on elimination data
Za analizo kazalnikov populacije jelena, kot sta
relativna številčnost in prostorska porazdeljenost,
smo uporabili metodo rekonstrukcije populacij1 Območje raziskovanja je podrobno opisano v članku
Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja
v severozahodni Sloveniji, GV, št. 10, 2009 (Koren, 2009b).
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skih parametrov glede na podatke izločitev divjadi.
Metoda je dejansko monitoring – spremljanje
in beleženje vseh razpoložljivih podatkov o
populacijah na temelju odstrela in izgub lovnih
vrst divjadi (Adamič in Jerina, 2006). Adamič
(1974) ugotavlja, da so edini zanesljivi podatki,
na katere se moremo opirati pri zgodovinskih
rekonstrukcijah gibanja populacij divjadi, podatki
o odstrelu. Sklepanje o gibanju populacij divjadi
na temelju odstrela je upravičeno, saj je višina
odstrela v korelacijski odvisnosti s številčnim
stanjem divjadi (Adamič, 1974). Z merljivimi
kazalniki izločitev lahko sklepamo na stanje
populacije (Simonič, 1982; Vončina in Koren,
1986; Koren, 1997a, 1997b; Hafner, 2002; Marolt,
2004). Če so izločitve slučajnostni vzorec, veljajo
zakonitosti tega vzorca tudi za celotno populacijo
(Štrumbelj in Kotar, 1974). Pri metodi se srečujemo
s tremi vrstami napak, in sicer (1) slučajnostjo,
(2) časovnim zamikom in (3) načrtom ukrepanja
(Koren, 1997a, 1997b, 2009a).

4.2 Prostorska porazdelitev
4.2 Spatial distribution

Za potrebo prostorske analize jelenjadi smo
izdelali datoteko izločene jelenjadi na celotnem
proučevanem območju za petnajstletno obdobje
1995–2009. Bistvo datoteke so podrobni podatki
o posamezni izločeni živali. Najpomembnejša
podatka za analizo sta starost jelenjadi, ki je določena na leto natančno, in lokacija izločitve osebka,
podana z XY Gauss-Kruegerjevo koordinato na
250 metrov natančno. Datoteka obsega skupno 992
zapisov za desetletno obdobje 1995–2004 in 1.413
zapisov za petletno obdobje 2005–2009, skupno
2.405 zapisov. Ker je bilo v zadnjih petih letih
izločeno 1,42-krat več jelenjadi kot v predhodnem
desetletju, smo dinamiko prostorske porazdelitve
proučevali v dveh časovnih podobdobjih: (1)
1995–2004 in (2) 2005–2009.
Kakšna je oblika porazdelitve jelenjadi, smo
testirali s pomočjo različnih testov ekološke
statistike: (1) s testi na osnovi mreže poskusnih
enot (prostorska asociacija, prostorska porazdelitev), (2) s testi na osnovi razdalj (Kotar, 2004).
Za prikaz prostorske razširjenosti jelenjadi smo
uporabili fiksno kernelsko metodo (FK), ki na
podlagi lokacij točk prilagodi zvezno tridimenGozdV 69 (2011) 10
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zionalno funkcijo gostote verjetnosti oziroma
točkam priredi površino (Worton, 1989; Jerina,
2003, 2006). Uporabnost rezultatov po opisani
metodi je zadovoljiva, saj je presežen priporočljiv vzorec 50 točk. Določili smo območja z
verjetnostjo prisotnosti 95 %, osrednja območja
prisotnosti z verjetnostjo 75 % in centre prisotnosti z verjetnostjo 50 %. Na podoben način, s
fiksno kernelsko metodo – 95 %, so populacijska
območja jelenjadi v ZDA določevali Anderson
in sod. (2005). V našem primeru je dobra stran
metode predvsem možnost prisotnosti več
centrov, ki ne ležijo nujno v sredini območja
prisotnosti, ter zaradi manjše občutljivosti za
prostorsko ekstremne izločitve.
Analize struktur izločenih jelenov smo izvedli s
pomočjo križnih preglednic (CT). Analize telesnih
mas in mas rogovja jelenov smo izvedli s pomočjo
analize regresije. Primerjave v časovnih obdobjih
smo testirali prek regresijskih krivulj z metodo
analize kovariance (GLM Univariate). Pred analizami smo testirali normalnost in homogenost
varianc ter naredili ustrezne transformacije.
Strukture izločitev in parametre populacij smo primerjali v treh petletnih obdobjih: (1) 1995–1999,
(2) 2000–2004 in (3) 2005–2009.
Prostorsko porazdelitev jelenjadi z metodami
ekološke statistike smo izvedli s pomočjo programov Biotas 1.03 in MapInfo 6.5. Druge statistične
izračune in prikaze smo izvedli s pomočjo programov Spss 8.0 in 11.0 ter Excel 2000.

5
5

REZULTATI
RESULTS

5.1 Prostorska porazdelitev jelena
5.1 Spatial distribution of the red deer
Kako se jelenjad porazdeljuje v prostoru, smo
proučevali na več načinov. Najprej smo prostorsko porazdelitev analizirali s testi na podlagi
mreže poskusnih enot. Kot obliko poskusne
enote (angl. Sample unit – SU) smo izbrali kvadrat. Mreža poskusnih enot temelji na razdaljah
med centri poskusnih enot. Pri obliki kvadrata
je ta razdalja enaka stranici kvadrata. Velikost
poskusne enote lahko izberemo poljubno,
odločili smo se za njeno optimalno velikost
(preglednica 1). Optimalno velikost stranice
kvadrata smo izračunali za desetletno obdobje
1995–2004 po zvezi (1). Zaradi primerjave smo
v drugem obdobju 2005–2009 privzeli isto
velikost stranice kvadrata.
(1)
Xmax, Xmin =
dinata
Ymax, Ymin =
dinata

največja in najmanjša X koornajvečja in najmanjša Y koor-

V drugem obdobju se je skupno število poskusnih enot zmanjšalo za dvajset zaradi odsotnosti
jelenjadi na severnem delu območja. V povprečju glede na vse poskusne enote se je v drugem
obdobju gostota izločene jelenjadi povečala z

Preglednica 1: Statistika velikosti poskusne enote in gostote točk jelenjadi v poskusni enoti (SU)

Statistika

Oznaka

Vrednosti za obdobje
1995–2004

2005–2009

optimalna dolžina stranica

aopt

2.902,00 m

optimalna površina

Popt

8.421.604,00 m2

število točk

992

1413

NSU

540 (27 * 20)

520 (26 * 20)

1,837

2,717

varianca gostote

X
s2

22,085

29,272

standardni odklon

s

4,699

5,410

standardna napaka

s.e.

0,202

0,237

asimetrija

Sk

3,680

2,874

sploščenost

Ku

17,748

12,549

skupno število SU
poprečna gostota
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1995–2004

2005–2009

Slika 1: Prostorska porazdelitev izločene jelenjadi v mreži poskusnih enot v dveh obdobjih

indeksom 148. Na sliki 1 prikazujemo le tiste
poskusne enote, kjer smo zabeležili tudi izločitve.
Takih poskusnih enot je bilo v prvem obdobju
161, v drugem pa 216. Število poskusnih enot
z izločeno jelenjadjo se je povečalo z indeksom
134. Gostota izločene jelenjadi, preračunana na
poskusne enote, je v prvem obdobju znašala 6,16
osebka na SU, v drugem obdobju 6,54 osebka na
SU. V tem primeru se je gostota izločitev povečala
le z indeksom 106.
Podobnost izločitev jelenjadi v poskusnih
enotah smo analizirali s pomočjo prostorske
asociacije. Prostorska asociacija temelji na mreži
poskusnih enot (kvadratna mreža) in primerja prisotnost in odsotnost različnih točkovnih vzorcev
v poskusnih enotah. Uporabili smo multivariatni

Schluterjev test razmerja varianc (Kotar, 2004;
preglednica 2).
Ker testna statistika ne leži znotraj intervala
(χ2sp, χ2zg), zavrnemo ničelno hipotezo, torej
obstaja asociacija točkovnih vzorcev v poskusnih
enotah. Izločitve jelenjadi po SU so si podobne,
ugotovitev velja za obe proučevani obdobji. Že iz
slike prostorske porazdelitve po poskusnih enotah
lahko razberemo, da se izločitve grupirajo v večje
in manjše skupine, saj je aritmetična sredina
( 95-04 = 1,837 ; 05-09 = 2,717) izločitev po SU
dosti manjša od variance (s295-04 = 22,085 ; s20509 = 29,272). Ali so izločitve jelenjadi v prostoru
porazdeljene slučajnostno ali v gručah – šopih,
smo testirali glede na porazdelitve v 540 oziroma
520 kvadratnih poskusnih enotah (preglednica 3).

Preglednica 2: Statistika prostorske asociacije izločene jelenjadi v poskusnih enotah

Statistika
število SU
razmerje varianc
testna statistika
spodnja meja
zgornja meja
462

Oznaka
N
VR
W
χ2sp (α=0,025)
χ2zg (α=0,025)

Vrednosti za obdobje
1999–2004
2005–2009
540
520
–14.362
–6.273
–7755.679
–3216.887
477.504
458.708
606.284
585.079
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Preglednica 3: Statistika testov porazdelitve izločene jelenjadi v poskusnih enotah

Vrsta porazdelitve
Poissonova porazdelitev
negativna binomska porazdelitev
indeks disperzije

1999–2004
testna statistika
1.705.742
1.036.785
   45.502

Test slučajnostne porazdelitve (Poisson) za
obe proučevani obdobji pokaže, da se izločitve
ne porazdeljujejo slučajnostno. Test negativne
binomske porazdelitve pa nasprotno pokaže,
prav tako za obe obdobji, da mogoče obstaja
slučajnostna porazdelitev. Ker osnovna testa
nista pokazala vzorca porazdelitve, smo opravili
še nekaj drugih testov. Test indeksov disperzije,
na primer (ID95-04 = s2/ = 12,022 ; ID05-09 =
10,774), nakazuje šopasto porazdelitev.
Velikost poskusne enote smo določili sami.
Rezultati testov so lahko odvisni tudi od velikosti ploskve oziroma poskusne enote. Da bi
se izognili napaki, smo prostorsko porazdelitev izločitev jelenjadi testirali tudi z metodami
variance v povezanih ploskvah (angl. Quadrat
Variance Methods – QVM). S spajanjem ploskev

p
0.000
0.000
0.000

2005–2009
testna statistika
2.691.955
  737.084
   79.616

p
0.000
0.000
0.000

se spremenita varianca in gostota izločitev, če
je porazdelitev šopasta. Uporabili smo metodo
združevanja SU v pare (angl. Paired Quadrat Variance - PQV). Metoda pokaže, da variance težijo
k dvema izrazitima maksimumoma (pri 6. in 14.
spajanju SU, slika 2). Oster in visok maksimum
nakazuje šopast vzorec visoke intenzivnosti, ki
ni strogo usmerjen. Šopi so izraziti, med njimi
pa so večje prazne površine. Ugotovitev velja za
obe proučevani obdobji in se sklada s prikazom
porazdelitve na slikah 3, 4 in 5.
Ker so izločitve jelenjadi jasno vidne in jasno
razmeščene v prostoru, smo prostorsko porazdelitev izločitev testirali tudi s testom o nenaključni
razmestitvi s pomočjo razdalj med individuumi
(Clark in Evans test najbližjega soseda; preglednica
4). Izločitve težijo k šopasti porazdelitvi, ker sta

Preglednica 4: Statistika testa o nenaključni razmestitvi s pomočjo razdalj med jelenjadjo

Statistika

Oznaka

Vrednosti za obdobje
1999–2004
2005–2009

srednja razdalja

r

383,53

447,53

standardni odklon razdalje

s

17,04

11,77

E(r )
Z
Z0,05

1026,54

846,29

pričakovana srednja razdalja
Z vrednost
Z (α=0,05)

-37,74

-33,89
1,96

1995–2004
2005–2009
Slika 2: Variance v povezanih ploskvah – združevanje v pare (PQV) v dveh obdobjih
GozdV 69 (2011) 10
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vrednosti R95-04 = r / E ( r ) = 0,374 in R05-09 =
0,529 manjši od 1. Test zavrne ničelno hipotezo
o slučajnostni porazdelitvi, izločitve se mogoče
grupirajo, ugotovitev velja za obe obdobji.

5.2 Prostorska analiza 1995–2009
5.2 Spatial analysis 1995–2009
Populacijsko območje izločene jelenjadi prikazujemo v treh primerjalnih petletnih obdobjih:
1995–1999, 2000–2004 in 2005–2009 (slike 4, 5
in 6). Tri območja, kjer je izločeno 50 %, 75 % in
95 % jelenjadi, so prikazana barvno ločeno (50 %
FK, 75 % FK in 95 % FK). V preglednicah na dnu
slik je shematsko prikazano združevanje posameznih podobmočij v celoto. V obdobju 1995–1999
je bila jelenjad prostorsko porazdeljena v štirih
večjih skupinah oziroma podobmočjih. Prvo
največje podobmočje tvorijo manjše skupine, in
sicer Kolovrat, Mija, Soča, Čezsoča in Log pod
Mangartom. Drugo podobmočje je sestavljeno
le iz ene skupine: Baška grapa, Otavnik, Planota.

Tretje podobmočje je sestavljeno tudi iz ene skupine, imenovane Krekovše. Četrto podobmočje je
sestavljeno podobno iz ene skupine: Črni Vrh, Col,
Nanos. V obdobju 2000–2004 sta se združili prvo
in drugo podobmočje ter tretje in četrto podobmočje v dve veliki območji, ki predstavljata ločeni
populaciji jelenjadi. Prvo populacijsko območje
imenujemo tolminsko, drugo zahodno visokokraško populacijsko območje. V tretjem obdobju
2005–2009 sta se obe populacijski območji združili.
Največja gostota jelenjadi (50 % FK in 75 % FK) še
vedno medsebojno ločuje populaciji. V triglavski
populaciji je največja gostota jelenjadi združena
na enovitem območju. V zahodno visokokraški
populaciji je največja gostota jelenjadi ločena v
dveh območjih – Krekovše–Trnovski gozd in Črni
vrh–Col–Nanos. V tretjem proučevanem obdobju
se je na jugu proučevanega območja začela širiti
še jelenjad iz primorsko-kraške populacije.
V prvih dveh obdobjih se je skupna površina
populacij jelenjadi le malo spremenila, in sicer z

Slika 3: Dinamika
povečevanja površine
in gostote populacije v
treh obdobjih

Preglednica 5: Površine in izločitve jelenjadi v proučevanem območju

Obm.
TOL
ZVK

skupaj
PRI
464

FK
50 %
75 %
50 %
75 %
50 %
75 %

95–99
31.577
60.389
7.506
19.514
38.513
74.919

95 %

160.668

95 %

Površina (ha)
00–04
05–09
36.586
56.220
65.195
91.157
1.398
992
18.351
27.642
37.984
57.212
83.546
118.799
169.364

224.982
3.554

I 95/09
178
151
13
142
149
159

95–99
0,519
0,332
0,560
0,297
0,527
0,323

140

0,174

Izločitev (N/100 ha)
00–04
05–09
I 95/09
1,238
1,530
295
0,793
1,087
327
1,288
1,008
180
0,572
0,821
277
1,240
1,521
289
0,745
1,025
317
0,414

0,613

353

0,394
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50 %FK
TOL

75 %FK
95 %FK

50 %FK
ZVK

75 %FK
95 %FK

BgOP
13.620 ha

Ko
9.683 ha

20.348 ha

27.135 ha

31.255 ha

80.908 ha

Kr
1.073 ha

ČvCN
6.433 ha

7.877 ha

11.637 ha

25.059 ha

23.446 ha

S
3.531 ha

Č
401 ha

M
3.772 ha

LpM
570 ha

7.922 ha

4.984 ha

BgOP = Baška grapa, Otavnik, Planota; Ko = Kolovrat; S = Soča; Č = Čezsoča; M = Mija; Kr = Krekovše; ČVCN
= Črni Vrh, Col, Nanos; LpM = Log pod Mangartom
Slika 4: Populacijsko območje jelenjadi v obdobju 1995–1999
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50 %FK
TOL

75 %FK
95 %FK

50 %FK
ZVK

75 %FK
95 %FK

BgOP
Ko
17.182 ha 11.887 ha

S
4.562 ha

Č
601 ha

M
2.354 ha

58.836 ha

6.229 ha

LpM
130 ha

115.249 ha
Kr
1.226 ha

Tg
172 ha

10.958 ha

ČVCN
6.820 ha

V1
376 ha

V2
197 ha

54.115 ha

BgOP = Baška grapa, Otavnik, Planota; Ko = Kolovrat; S = Soča; Č = Čezsoča; M = Mija; LpM = Log pod
Mangartom; Kr = Krekovše; Tg = Trnovski gozd; ČVCN = Črni Vrh, Col, Nanos; V1 = Vojkovo; V2 = Vojkovo
Slika 5: Populacijsko območje jelenjadi v obdobju 2000–2004
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TOL = tolminska
populacija; Kr =
Krekovše; Tg =
Trnovski gozd;
ČVCN = Črni
Vrh, Col, Nanos;
Fh = Fajti hrib;
DŠ = Dornberk
Školj

50 %FK
TOL
75 %FK

50 %FK
ZVK
75 %FK

SKUPAJ

95 %FK

PRIM

95 %FK

TOL
56.220 ha
91.157 ha
Kr
808 ha

Tg
184 ha
ČvCN
7.977 ha

19.665 ha

224.982 ha
Fh
3770 ha

DŠ
270 ha

Slika 6: Populacijsko območje jelenjadi v obdobju 2005–2009
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indeksom 105. V tem času so se izločitve jelenjadi,
praktično na istem prostoru, zelo povečale, in sicer
z indeksom 238. V zadnjem petletnem obdobju pa
se je populacijska površina bolj povečala, in sicer
z indeksom 140 v primerjavi s prvim obdobjem.
Tudi v tretjem obdobju so se izločitve jelenjadi
še naprej linearno povečevale z indeksom 353
glede na prvo obdobje. Zahodno visokokraška
populacija se je v primerjavi s tolminsko, v primerjavi med prvima dvema obdobjema, prostorsko
nekoliko bolj povečala (indeks 112 napram 103).
Nasprotno pa se je gostota jelenjadi bolj povečala
v tolminski populaciji (indeks 257 proti 188),
(preglednica 5, slika 3). V tretjem obdobju sta se
tolminska in zahodno visokokraška populacija
združili v enotno populacijo. Med populacijama
ni več ostre meje (slika 6).

5.3 Primerjava populacijskih
parametrov
5.3 Comparison of population parameters
Razvoj populacije jelenjadi smo testirali s primerjavo nekaterih populacijskih parametrov (telesne
mase, mase rogovja, starost, strukture) v treh
petletnih obdobjih (1995–1999, 2000–2004 in
2005–2009). Med populacijami nismo primerjali
populacijskih parametrov, saj se za prvi dve petletni obdobji posamezni parametri ne razlikujejo
(Koren, 2009a). V tretjem primerjalnem obdobju
sta se tolminska in zahodno visokokraška populacija združili, tako da primerjava med populacijama
ni več smiselna.
5.3.1 Telesne mase
5.3.1 Body mass

Telesne mase smo testirali prek krivulje telesnih
mas v odvisnosti od starosti jelenjadi. Uporabili
smo krivuljo oblike (Kotar, 1977):
  
Y=
X=

(2)

telesna masa (kg)
starost (leta)

Oblika krivulje je izbrana zaradi nekaj značilnosti (Koren, 1990, 1992):
–– dobro opiše telesne mase mladičev pri obeh
spolih,
–– krivulja doseže maksimum in pri najstarejših
468

osebkih rahlo upade, kar ustreza dejanskemu
stanju v naravi,
–– razlike med telesnimi masami po spolu se s
starostjo povečujejo do začetka maksimumov,
nato so razlike med spoloma konstantne.
Nekateri raziskovalci, kot so Mysterud in sod.
(2001b), Yoccoz in sod. (2002), Bender in sod.
(2003), Adamič in Kotar (1983), Hafner (2004), so
za ponazoritev odvisnosti telesnih mas jelenjadi v
odvisnosti od starosti uporabili kvadratno krivuljo.
Ta v primerjavi z našo slabše opiše mase mladičev
ter v visoki starosti preveč upade. Štrumbelj in
Kotar (1974) sta za ponazoritev odvisnosti telesnih
mas jelenjadi v odvisnosti od starosti uporabila
krivuljo hiperbolo.
Krivulje smo izračunali le iz tistih podatkov o
izločitvah, ki vsebujejo obe spremenljivki, torej
starost in telesno maso Njeleni = 1073, Nkošute =
1052. Prikazani parametri krivulj veljajo za celotno
proučevano obdobje (1995–2009). Krivulja bolje
opiše potek telesnih mas pri jelenih.
R2 = 0,852 (3)
R2 = 0,739 (4)

Krivulje telesnih mas smo primerjali med
obdobji ločeno po spolu z metodo analize enosmerne (tri časovna podobdobja) kovariance z
dvema kovariatama (logaritem starosti in kvadrat logaritma starosti). Homogenost varianc in
normalnost smo zagotovili z logaritemsko transformacijo telesnih mas. Prilagojene telesne mase
jelenov (preglednica 6) se po obdobjih značilno
razlikujejo (df = 2 ; F = 3,766 ; p = 0,023). Najvišje
poprečne prilagojene telesne mase jelenov so bile
v prvem obdobju, nato so se v drugem in tretjem
obdobju zmanjšale za okoli 4 kg. Telesne mase
jelenov se torej razlikujejo v prvem in drugem
obdobju (LSD ; p = 0,029), v prvem in tretjem
obdobju (LSD ; p = 0,006), v drugem in tretjem
obdobju pa se telesne mase jelenov ne razlikujejo
(LSD ; p = 0,447).
Prilagojene telesne mase košut (preglednica
7) se po obdobjih značilno ne razlikujejo (df = 2
; F = 1,761 ; p = 0,172).
Nadaljevanje na strani 485
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Preglednica 6: Prilagojene srednje vrednosti telesnih mas jelenov po obdobjih

Območje,
obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

N
83
328
662

Pril. srednja
vrednost (kg)
75,683
71,779
71,121

95 % interval zaupanja
Spodnja
zgornja
72,611
79,068
74,817
73,282
69,984
72,111

s. e.
1,021
1,012
1,001

Preglednica 7: Prilagojene srednje vrednosti telesnih mas košut po obdobjih

Območje,
obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

N
67
345
640

Pril. srednja
vrednost (kg)
53,827
51,642
51,642

5.3.2 Starost
5.3.2 Age

Proučili smo tudi razlike v povprečni starosti
dve- in večletne jelenjadi med tremi petletnimi
obdobji, ločeno po spolu. Uporabili smo metodo
enosmerne analize variance (tri časovna podobdobja). Homogenost varianc in normalnost smo
zagotovili s logaritemsko transformacijo starosti.
Povprečna starost dve- in večletnih jelenov (preglednica 8) se po obdobjih značilno razlikuje (df
= 2 ; F = 19,655 ; p = 0,000). Povprečna starost
izločenih jelenov se veča od prvega do tretjega
obdobja. Povprečna starost se razlikuje med
prvim in drugim obdobjem (LSD ; p = 0,000),
prvim in tretjim obdobjem (LSD ; p = 0,000) in
tudi med drugim in tretjim obdobjem (LSD ; p =
0,026), čeprav je razlika starosti med tema dvema
obdobjema manjša.

s. e.
1,021
1,009
1,007

95 % interval zaupanja
Spodnja
zgornja
51,642
56,105
50,699
52,602
51,051
52,360

Povprečna starost dve- in večletnih košut
(preglednica 9) se po obdobjih značilno razlikuje
(df = 2 ; F = 12,013 ; p = 0,000). Povprečna starost
izločenih košut se veča od prvega do tretjega
obdobja. Povprečna starost se razlikuje med prvim
in drugim obdobjem (LSD ; p = 0,000), prvim in
tretjim obdobjem (LSD ; p = 0,000), med drugim
in tretjim obdobjem starosti pa se ne razlikujejo
(LSD ; p = 0,105).
5.3.3 Mase rogovja
5.3.3 Mass of antlers

Mase rogovja smo testirali glede na krivulje mas
rogovja v odvisnosti od starosti jelenjadi. Uporabili
smo krivuljo oblike:
(5)
Y=
X=

masa rogovja(kg)
starost (leta)

Preglednica 8: Srednje starosti jelenov 2+ in starejših po obdobjih

Obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

N
94
159
264

Srednja vrednost
(leta)
3,284
4,203
4,669

s. e.
1,042
1,039
1,030

95 % interval zaupanja
Spodnja
zgornja
3,026
3,564
3,899
4,532
4,404
4,950

Preglednica 9: Srednje starosti košut 2+ in starejših po obdobjih

Območje,
obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009
GozdV 69 (2011) 10

N
39
107
192

Srednja vrednost (leta)
2,681
3,664
4,020

s. e.
1,038
1,047
1,037

95 % interval zaupanja
Spodnja
zgornja
2,484
2,895
3,348
4,010
3,740
4,320
485
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Preglednica 10: Prilagojene srednje vrednosti mas rogovja jelenov po obdobjih

Območje,
obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

N
30
200
417

Pril. srednja
vrednost (kg)
2,316
1,957
2,046

s. e.
0,139
0,054
0,037

95 % interval zaupanja
Spodnja
zgornja
2,043
2,589
1,852
2,063
1,973
2,119

Preglednica 11: Spolna struktura izločitev po obdobjih

Obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

Spol
jeleni
55,2
48,9
50,5

Oblika krivulje je izbrana zaradi naslednjih
značilnosti:
1 dobro opiše mase rogovja pri mladih osebkih,
starosti 1,5 do 4,5 leta;
2 krivulja doseže maksimum in pri starosti 10,5
do 11,5 leta rahlo upade, kar ustreza dejanskemu stanju v naravi;
3 krivuljo so za ponazoritev odvisnosti mas
rogovja od starosti jelenov uporabili tudi številni drugi raziskovalci, na primer Kruuk in
sod. (2002), Mysterud in sod. (2001b), Yoccoz
in sod. (2002), Bender in sod. (2003), Štrumbelj
in Kotar (1974), Adamič in Kotar (1983).
Krivuljo smo izračunali le iz tistih podatkov
o izločenih jelenih, ki vsebujejo obe spremenljivki, torej starost (vključno 1+ in starejši) in
maso rogovja Njeleni = 647. Prikazani parametri
krivulje veljajo za celotno proučevano obdobje
(1995–2009).
R2 = 0,802 (6)

Krivulje telesnih mas rogovja smo primerjali
med obdobji z metodo analize enosmerne (tri
časovna podobdobja) kovariance z dvema kovariatama (starost, kvadrat starosti). Normalnost
in homogenost varianc so izkazovali že temeljni,
netransformirani podatki. Prilagojene povprečne
mase rogovja jelenov (preglednica 10) se po
obdobjih značilno razlikujejo (df = 2 ; F = 3,124
; p = 0,045). Največja prilagojena masa rogovja
je v prvem obdobju, v preostalih dveh obdobjih
je za okoli 700 gramov manjša. Masa rogovja se
razlikuje le v prvem in drugem obdobju (LSD
; p = 0,016), med prvim in tretjim obdobjem
486

košute
44,8
51,1
49,5

Skupaj
100,0
100,0
100,0

so razlike znatne, vendar niso značilne (LSD ;
p = 0,061), prav tako ni razlik med masami rogovja
v drugem in tretjem obdobju (LSD ; p = 0,175).
5.3.4 Struktura populacije
5.3.4 Population structure

Pri analizi strukture populacije smo upoštevali
dokaj veliko naključno komponento izločitev
pri mladih osebkih – teletih in enoletnikih obeh
spolov. Pri dve- in večletnih živalih je pri obeh
spolih naključna komponenta izločitev manjša.
Zaradi relativno visoke skupne naključne komponente sklepanja iz izločitev dokaj verjetno
veljajo tudi za populacijo. Strukture smo testirali
s pomočjo križnih preglednic (CT).
Med tremi primerjalnimi obdobji se spolna
struktura izločitev značilno ne spremeni (CT;
df = 2, χ2 = 3,126 ; p = 0,209). Iz preglednice 11
pa je razvidno, da je bilo v prvem obdobju izločeno
več jelenov kot košut, v drugih dveh obdobjih je
bilo spolno razmerje izločitev v približnem razmerju 1 : 1. Med prvim in drugim obdobjem je
bila spolna struktura izločitev dejansko značilno
različna (CT; df = 1, χ2 = 3,112 ; p = 0,0078).
Delež samcev je bil v prvem obdobju večji.
Med tremi primerjalnimi obdobji se je značilno spremenila starostna struktura izločenih
jelenov – samcev (CT; df = 8, χ2 = 43,320 ; p =
0,000). Iz prvega do tretjega obdobja se je delež
moških telet povečal za 16,4 %, delež lanščakov
za 7,3 %, nasprotno se je delež jelenov starosti
2+ – 4+ zmanjšal za 22,2 %. Deleža najstarejših
starostnih kategorij jelenov sta ostala v primerGozdV 69 (2011) 10
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Preglednica 12: Starostna struktura izločenih jelenov po obdobjih

Obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

0+
21,9
35,3
38,3

Starostna kategorija – jeleni
1+
2+ – 4+
5+ – 9+
17,4
43,9
14,8
19,0
32,2
10,6
24,7
21,7
12,6

10+ –
1,9
2,9
2,7

Skupaj
100,0
100,0
100,0

Preglednica 13: Starostna struktura izločenih košut po obdobjih

Obdobje
1995–1999
2000–2004
2005–2009

0+
41,3
47,4
47,1

Starostna kategorija – košute
1+
27,8
23,1
25,4

javi med prvim in tretjim obdobjem podobna
(preglednica 12).
Med tremi primerjalnimi obdobji se starostna
struktura izločenih košut – samic značilno ni
spremenila (CT; df = 4, χ2 = 2,472 ; p = 0,650 ;
preglednica 13).

6
6

RAZPRAVA

DISCUSSION

6.1 Prostorska porazdelitev populacij in
njihove prostorske značilnosti
6.1 Spatial distribution of populations and
their spatial characteristics
Do združitve v enotno populacijo sta bili najpomembnejši skupini jelenjadi v severozahodni
Sloveniji dve ločeni populaciji jelenjadi – tolminska
in zahodno visokokraška. Tolminska populacija
je nastala predvsem iz širitve jelenjadi z Jelovice
proti zahodu teriz območja Trbiža proti jugu
(Muznik, 1999). Zahodno visokokraška populacija
je v proučevanem območju deloma osrednji in
predvsem zahodni del velike populacije jelenjadi,
ki se razprostira zahodno in severno od avtoceste
Ljubljana–Nova Gorica (Koren, 1997b). Za populacijo, združeno iz obeh populacij, bi lahko rekli,
da je prostorsko še v zaključni fazi nastajanja. O
tem priča predvsem dejstvo, da so se posamezne
skupine jelenjadi združile v dve populaciji šele
pred petimi leti, slednji pa sta se združili v enotno
populacijo šele v zadnjih dveh letih. Zanimivo
je dejstvo, da se skupna površina jelenjadi, vsaj
v obdobju 1995–2004, ni veliko spreminjala, le
skupine jelenjadi so se medsebojno zlivale tako,
GozdV 69 (2011) 10

2+ –
31,0
29,5
27,4

Skupaj
100,0
100,0
100,0

da med njimi ni bilo več praznih prostorov. Spremljanje jelenjadi v zadnjem obdobju 2005–2009
pa je pokazalo, da je jelenjad v severozahodni
Sloveniji praktično naselila ves prostor ter se
najbolj zgostila v severnem delu območja, kjer je
njena porazdelitev že zelo enakomerna. V severozahodni Sloveniji z jelenjadjo nista poseljeni le dve
območji, in sicer Goriška brda in Vipavska dolina.
Van Dyke in sod. (1998) priporočajo, da bi morali
populacijska območja proučevati, podobno kot v
našem primeru, v periodah, manjših od deset let.
Prostorska dinamika populacij jelenjadi je tudi
v našem primeru povezana s pojmom prostorske
disperzije. Disperzija je permanentno premikanje
organizma od mesta rojstva (Lidicker, 1975).
Sutherland in sod. (2000) ugotavljajo, da je
disperzija osebkov ob njihovem rojstvu kritični
proces v prostorski dinamiki populacije, njihovi
razširjenosti, rekolonizaciji in pretoku genov.
Proces disperzije je povezan z interakcijami
med vedenjskimi in morfološkimi značilnostmi
osebkov in njihovimi povezavami z dinamikami
dostopnosti virov in zemljišč. Wolff (1994) je
opredelil tri glavne vrste disperzije: (a) zapuščanje mesta rojstva (emigracija), (b) potovanje čez
negostoljuben teritorij (tranzicija) in (c) naselitev
v novo območje aktivnosti (imigracija). V primeru
naših populacij se srečujemo v vsemi tremi vrstami
disperzije. Frair in sod. (2005) so ugotovili tri vrste
obnašanja jelenjadi glede dolžine gibanja: (1) neaktivno – počivanje < 50 m, (2) aktivno – krmljenje
277 m, (3) aktivno – preseljevanje 1628 m. Jelenjad
je pogosto neaktivna v predelih z malo volkov, 50
m stran od antropogenih presekov in v lokacijah
487
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s hladno mikroklimo. Wolff (1994) ugotavlja, da
disperzija vpliva na osebek kot poraba energije,
povečano tveganje plenjenja in možnost prisilne
poselitve habitata slabše kakovosti. Odkar sesalci
dispergirajo, morajo obstajati vzroki in koristi, ki
povzroče, da osebek zapusti mesto rojstva, ki naj
bi mu bil ustrezen habitat. Morebiten vzrok za
disperzijo je, da drugi osebki odženejo osebek ali
da odklanjajo parjenje. Morebitne ugodnosti za
disperzijo so lahko višji status v novi skupini živali
ali življenje v bolj produktivnem habitatu. Svensson
(1999) ugotavlja, da se vse živali premikajo vsaj
na določeni stopnji svojega razvoja, toda stopnja
njihovega premikanja se lahko spreminja od nekaj
centimetrov do stotine kilometrov v življenjski
dobi. Večina živali se sezonsko premika zaradi
sprememb okoljskih razmer, manjše je gibanje za
iskanje hrane, izogibanje plenilcem, zaradi iskanja
samic in zaradi izogibanja agresivnih interakcij.
Gibanje v populaciji in iz nje ne vpliva samo na
gostoto populacije, temveč tudi na spolno in starostno strukturo, socialno dinamiko in genetiko
populacij.
Preden sta se obravnavani populaciji jelenjadi
združili, bi ju lahko označili kot visoko fragmentirani in delno izolirani populaciji. Simon in sod.
(1998) za take populacije trdijo, da je disperzija
živali edino zagotovilo obstanka populacij na daljše
časovno obdobje. Disperzija je pomembna tudi za
ponovno naselitev v habitatih, kjer je človek opustil
svoje dejavnosti. Slednje je v našem proučevanem
območju še zlasti pomembno zaradi spremembe
kmetijske rabe prostora v gozd. Gadgil (1970)
ugotavlja, da je večina živalskih populacij razdeljena v številne lokalne populacije s posameznimi
osebki, ki prehajajo med skupinami. Izolirana in
slabo dostopna območja bodo slabše poseljena kot
povprečna območja. Vrsta, ki poseljuje območja z
več različnimi nosilnimi zmogljivostmi, bo imela
manjšo disperzijo in bolj občutljiv odnos gostote
populacije na disperzijo. To za jelenjad v našem
primeru vsekakor velja, saj je v proučevanem
območju velika pestrost habitatov, nasprotno pa
kaže relativno majhno povečevanje populacijskega
območja na manjšo disperzijo. Tudi Svensson
(1999) ugotavlja, da zmožnost disperzije vpliva
na preživetje živali v fragmentiranih, zaplatnih
habitatih. Breithoff in sod. (2000) opozarjajo, da
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je verjetnost, da bodo vrste preživele globalne
podnebne spremembe, odvisna od njihove sposobnosti slediti okoljskim spremembam bodisi s
premikanjem med krpami habitatov ali z hitro
prilagoditvijo na lokalne razmere. Ker je naša
populacija jelenjadi v proučevanem območju še
v fazi rasti, je njena populacijska gostota še nizka.
Etienne in sod. (2002) ugotavljajo, da ima veliko
organizmov izkušnjo z efektom »Allee«, kadar se
njihove populacije ne večajo optimalno pri nizkih
gostotah, zato skušajo organizmi zvišati gostoto
svoje populacije. Efekt »Allee« in konkurenca
ustvarjata spodnjo in zgornjo mejo velikosti
populacije. Lokalne populacije so lahko medsebojno povezane z disperzijo osebkov. S pomočjo
modelov so dokazali, da temeljna porazdelitev
in gostota odraslih osebkov določata, kje se bo
populacija ustalila, dostopnost naravnih virov in
možnost doseči vire ter prostorska heterogenost
pa omogočajo nadaljnje preživetje populacije.
Glavne smeri horizontalne disperzije oziroma
gibanja jelenjadi so povezane tudi s topografijo
območja. Smer širitve zahodno visokokraške
populacije nakazujeta Vipavska dolina in reka
Idrijca v smeri vzhod–zahod. Smeri širitve tolminske jelenjadi pa nakazujeta dolini rek Idrijce
v smeri vzhod–zahod in Soče v smeri sever–jug.
Muznik (1999) je ugotovil premik populacije
tolminske jelenjadi tudi nizvodno po dolini
reke Bače. Združitev skupin in dveh populacij v
enotno populacijo je dejansko posledica opisanih
horizontalnih disperzij jelenjadi v proučevanem
območju. Podobno zakonitost so ugotovili tudi Kie
in sod. (2005), ko so proučevali gibanje jelenjadi
v odvisnosti od zgradbe habitata in topografije.
Ugotovili so, da je smer gibanja jelenjadi odvisna
od topografije terena.
Značilna sprememba spolne strukture izločene
jelenjadi v prvih dveh petletnih proučevanih
obdobjih in značilna sprememba starosti izločenih jelenov ponovno dokazujeta, da je populacija
jelenjadi še vedno v fazi rasti oziroma izgradnje.
V prejšnjem desetletju in še posebno v prejšnjem
petletju se je delež jelenov v izločitva, zmanjšal
na polovično spolno razmerje, povečal se je delež
izločenih mladih jelenov in zmanjšal delež trofejnih jelenov starosti 2+ in starejših. V začetku
proučevanega obdobja so se v prostor, ki ni bil
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naseljen z jelenjadjo, širili predvsem jeleni starosti
2+ in starejši- Šele pozneje so se jim je v večji
meri pridružile starejše košute in mlada jelenjad.
Hkrati tudi 15-odstotni delež starejših, spolno
zrelih košut v izločitvah kaže, da populacija jelenjadi še ni v popolnosti ustvarjena. Kruuk in sod.
(1999) so ugotovili, da šele pri visoki populacijski
gostoti izgine nesorazmerje v spolnem razmerju
rojstev v korist jelenov, ki jih polegajo predvsem
dominantne samice. Clutton–Brock in sod. (1997)
nadalje ugotavljajo, da velika populacijska gostota
povzroči večjo smrtnost med samci in spolno
razmerje odraslih v korist samic. Ko populacija
jelenjadi na otoku Rum, Škotska, ni bila več
izpostavljena lovu, se je povečalo število samic
in zmanjšalo število samcev, spolno razmerje je
doseglo nivo en samec – dve samici. Samci so se
poleg povečane smrtnosti izseljevali, doseljevanje
samcev pa se je zmanjšalo. Simon in sod. (1998),
ki so proučevali disperzijo jelenjadi v Nemčiji,
ugotavljajo, da se mehanizmi disperzije razlikujejo
po spolu jelenjadi. Jeleni pogosteje dispergirajo
daleč stran od rojstnih območij aktivnosti, ko so
stari 2 ali 3 leta. Košute pogosteje ostajajo v rojstnih
območjih aktivnosti svojih mater. Ne glede na to
je uspeh osnovanja novih populacij odvisen od
nekaj košut, ki se oddaljijo od rojstnih območij
aktivnosti. Dejavniki, ki vplivajo na disperzijo
košut, so lahko odvisni od gostote populacije
znotraj rojstnih območij aktivnosti, ki omejujejo
razmnoževalni uspeh, lahko pa so tudi neodvisni
od gostote populacije. Georgii in Schroeder (1983)
sta s pomočjo telemetrije proučevala območja
aktivnosti jelenov v Bavarskih Alpah. Vzorci
območij aktivnosti se značilno razlikujejo glede
na starost jelenov. Mladi jeleni sprva sledijo območjem aktivnosti njihovih mater, nato pogosto se
izselijo in si ustvarijo svoje območje aktivnosti.
Kako je jelenjad prostorsko porazdeljena na
proučevanem območju oziroma kakšna je oblika
porazdelitve, je bila pomembnejša naloga pri proučevanju jelenjadi v SZ Sloveniji. Z več metodami
smo dokazali, da v območju prisotnost jelenjadi
ni slučajnostna. Glede na samo številčnost jelenjadi nas to dejstvo tudi ne preseneča. Iz točkovne prostorske porazdelitve izločene jelenjadi
se nakazuje porazdelitev v skupinah oziroma
šopasta porazdelitev. Kar nekaj testov, med njimi
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indeks disperzije, še posebno pa testi varianc v
povezanih ploskvah dejansko nakazujejo šopasto
prostorsko porazdelitev jelenjadi. Jerina (2006)
je ugotovil, da jelenjad geografsko variiranje
efektivne zmogljivosti okolja delno nadomesti s
specifično prostorsko razporeditvijo in velikostjo
območij aktivnosti, kljub temu pa ne doseže
idealne prostorske razporeditve, zato kakovost
habitata vpliva tudi na njeno telesno maso. Tudi
Mysterud in sod. (2001a) so v raziskavah na
Norveškem iskali vzroke, zakaj idealna prosta
prostorska porazdelitev jelenjadi ni dosežena,
in ugotavljajo, da so fenološke razlike rastlin v
odvisnosti od topografije tiste, ki pomembno
vplivajo na telesne mase in povzročijo znatno
prostorsko heterogenost v populacijski dinamiki.
V severozahodni Sloveniji prostorska dinamika
porazdelitve jelenjadi nakazuje, da bo jelenjad
predvsem v severnem delu območja prostorsko
kaj kmalu ne več gručasto, temveč enakomerno
porazdeljena.
Poleg prostorske širitve nakazuje fazo oblikovanja populacij predvsem njena dinamika
številčnosti. V proučevanem obdobju se je namreč
številčnost oziroma gostota jelenjadi zelo povečala.
Na populacijskem območju, ki ga predstavlja
95 % izločene jelenjadi, znaša indeks povečanja
številčnosti v prvih dveh obdobjih 238. Najbolj
se je povečala številčnost in tudi površina treh
skupin jelenjadi na območju Baške grape, Kolovrata in Soče, ki spadajo v tolminsko populacijo
jelenjadi. Indeksi povečanja številčnosti znašajo
246 za Baško grapo, 221 za Kolovrat in 260 za
Sočo. Manjše povečanje številčnosti jelenjadi je
prisotno pri zahodno visokokraški populaciji,
saj ta populacija pomeni predvsem robni del
celotne zahodno visokokraške populacije (Koren,
1997b). V zadnjem petletnem obdobju, ko se
je jelenjad v severozahodni Sloveniji združila
v enotno populacijo, znaša indeks povečanja
gostote glede na prvo obdobje kar 353. Večanje
številčnosti jelenjadi je v Sloveniji znan pojav.
Adamič (1989) je proučeval dinamiko razvoja
nekaterih vrst divjadi v J in JZ Sloveniji od konca
19. stoletja naprej. Zaradi povečevanja deleža
gozda, odpiranja gozdov za izkoriščanje, opuščanja kmetijskih površin, zatrtja plenilskih vrst
in ureditve lovstva so se zelo povečale populacije
489

Koren, I.: Jelen (Cervus elaphus L.) v severozahodni Sloveniji

srnjadi, jelenjadi in divjega prašiča. Hkrati so se
zmanjšale oziroma celo izginile populacije poljske
jerebice, kotorne in prepelice. Isti avtor predvideva, da se bodo težnje povečevanja številčnosti
srnjadi, jelenjadi in prašičev nadaljevale, ukrepi
za umetno ohranjanje populacij male divjadi pa
niso več smiselni. Fenomen povečanja številčnosti
jelenjadi je znan tudi drugod po svetu. V zadnjih
sto letih se je številčnost jelenjadi dramatično
povečala širom po Evropi in v Severni Ameriki
(Milner in sod., 2006). V Evropi se odstrel veča
eksponentno v vseh državah, razen v Avstriji
in Nemčiji, kjer je konstanten, le na Poljskem
se odstrel v zadnjih letih zmanjšuje (Milner in
sod., 2006). Mattioli in sod. (2001) so pripravili
pregled stanja in tridesetletne prostorske ter
številčne dinamike populacij jelenjadi v Italiji.
Srednje letno povečanje populacijskega območja
za obdobje 1970 do 1998 znaša 6 %, srednje letno
povečanje številčnosti znaša 8 %. V tridesetletnem
obdobju se je populacijsko območje jelenjadi
povečalo za petkrat, številčnost pa se je povečala
za desetkrat. Leta 1998 je številčnost jelenjadi
znašala 32.000 živali, od tega jih je bilo 75 % v
centralnih in vzhodnih Alpah. Tudi v Illinoisu,
kmetijski krajini srednjega zahoda ZDA, se je
v zadnjih 20–30 letih populacija jelenov zelo
povečala. Leta 1992 je bila predvidena gostota 4–5
živali na 100 ha, z obnovo populacije in modeli
so ocenili novo gostoto 30–37 živali na 100 ha
(Roseberry in Woolf, 1998). Zelo podobno kot v
našem primeru so velikost in spremembe populacijskih območij jelenjadi v dveh časovnih obdobjih
1979–1982 in 1988–1991 proučevali Van Dyke
in sod. (1998) v južni Montani in SZ Wyomingu,
ZDA. Ugotavljajo, da na dolgoročno gospodarjenje z divjimi živalmi vpliva predpostavka, da
populacije ostajajo zveste svojim populacijskim
območjem. Proučevali so tri populacije jelenjadi,
od katerih sta dve značilno različno uporabljali
populacijsko območje v dveh časovnih obdobjih.
Populacijsko območje se je povečalo le pri eni
populaciji. Ugotavljajo tudi, da spremembe v
uporabi območij aktivnosti povečujejo prostorsko
delitev populacije in zmanjšujejo gostoto jelenjadi. Roseberry in Woolf (1998) sta ugotovila,
da habitatna primernost na širši ravni (država)
pojasni 81 % variabilnosti v gostoti jelenjadi.
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Populacijska gostota je eksponentno odvisna od
primernosti habitata.
V posameznih skupinah ali podobmočjih
so različne površine izločene jelenjadi. Najbolj
strnjena območja predstavljajo skupine, kjer
je izločeno 50 % jelenjadi (50% fixed kernel).
Pred združitvijo populacij je največja skupina
v triglavski populaciji – Baška grapa, Otavnik,
Planota –v obdobju 1995–1999 obsegala 13.620
ha, v obdobju 2000–2004 pa 17.182 ha. Najmanjša
skupina v triglavski populaciji – Čezsoča – je v
obdobju 1995–1999 obsegala 401 ha, v obdobju 2000–2004 pa 601 ha. V zadnjem obdobju
2005–2009 združena površina teh skupin znaša
že 56.220 ha. Površine skupin, kjer je populacija jelenjadi najgostejša, predstavljajo dejansko
populacijsko območje več osebkov hkrati in ne
le območje aktivnosti posameznega osebka. Na
podoben način so populacijska območja določali
Anderson in sod. (2005), in sicer s 95% fiksno
kernelsko metodo. Primerjava površin naših
skupin s 50-odstotno FK in območij aktivnosti
posameznih osebkov je tako le delno primerljiva.
Jerina (2003) je na primer ugotovil, da zimska
območja aktivnosti posameznih osebkov obsegajo
930 ha, letna pa 1560 ha. Med posameznimi osebki
se območja aktivnosti znatno razlikujejo. Novejše
raziskave območij aktivnosti v Sloveniji izkazujejo
poprečno 24-urno območje aktivnosti v velikosti
525 ha, najmanj 277 ha in največ 1038 ha (Jerina,
2009). Georgii (1980) je s pomočjo telemetrije
proučeval območja aktivnosti košut v Bavarskih
Alpah. Povprečno zimsko območje aktivnosti
je bilo veliko 65 ha, spomladansko in jesensko
167 ha ter poletno 121 ha. Prekrivanje območij
aktivnosti je bilo 18- do 100-odstotno. Georgii in
Schroeder (1983) ugotavljata, da sta povprečno
zimsko območje aktivnosti in območje parjenja
relativno majhna, 113 ha in 134 ha, medtem
ko je območje aktivnosti od pomladi do jeseni
večje – 386 ha. Velikosti območij aktivnosti teh
avtorjev sovpadajo z velikostjo naših najmanjših
skupin oziroma podobmočij jelenjadi v posamezni populaciji, vendar v času pred združitvijo v
enotno populacijo.
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6.2 Primerjava populacijskih parametrov
6.2 Comparison of populations parameters
V prvem desetletnem obdobju 1995–2004 Koren
(2009a) z analizo kazalnikov populacij med
populacijskima območjema tolminske in zahodno
visokokraške jelenjadi ni odkril razlik. V tem
obdobju se populaciji nista razlikovali tako glede
telesnih mas kot povprečne starosti izločitev in mas
rogovja pri jelenih. V tem časovnem obdobju tudi
v spolni in starostni strukturi izločene jelenjadi
med tolminsko in zahodno visokokraško populacijo jelenjadi ni značilnih razlik. Obravnavani
populaciji sta se v obdobju 1995–2004 razlikovali
le po površinski porazdelitvi in gostoti, ne pa tudi
po strukturi in kakovosti. Ker sta se populaciji v
zadnjem petletnem proučevanem obdobju združili v enovito populacijo, ju v zadnjem petletnem
obdobju nismo več ločeno obravnavali in tudi
nismo več iskali morebitnih razlik. Z merljivimi
parametri populacije smo tako proučevali le
časovno dinamiko populacije v treh petletnih
obdobjih. Telesne mase jelenov so se zmanjšale,
in sicer že med prvim in drugim časovnim
obdobjem. Nasprotno so telesne mase košut
ostale v petnajstih letih nespremenjene. Starosti
dve- in večletnih jelenov in košut se povečujejo.
Masa rogovja jelenov se manjša, najbolj že med
prvim in drugim obdobjem. Vsi trije populacijski
parametri nakazujejo, da je populacija še v fazi
izgradnje oziroma da se izgradnja populacije
počasi končuje. Gostota populacije je že dosegla
nivo, ki vpliva na telesno maso, starost in maso
rogovja jelenjadi. Nasprotno Štrumbelj in Kotar
(1974) na Kočevskem v obdobju 1965–1972,
nista ugotovila opaznih in statistično potrjenih
sprememb niti v telesni masi niti v masi rogovja
tamkajšnje jelenjadi. Za Slovenijo navajamo dve
raziskavi primerjave med populacijami jelenjadi.
Jerina (2007) je proučeval vpliv zgradbe habitata
na telesno maso jelenjadi. Med štirimi populacijami jelenjadi – Goričko, Pohorje, južna Slovenija,
Alpe in Karavanke – so značilne razlike v telesnih
masah. Populacijska območja pojasnjujejo 2 %
od skupne pojasnjene variance modela, kar je
več kot vse okoljske spremenljivke skupaj. Med
primerjanimi območji se najbolj razlikuje jelenjad
v Prekmurju, ki ima v poprečju za 20 % večjo
telesno maso od jelenjadi v drugih delih Slovenije.
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Razlike med populacijskimi območji so najverjetneje posledica genotipskih razlik in vplivov
genotipa na fenotip. Na telesno maso značilno
vpliva tudi populacijska gostota jelenjadi, kar je
verjetno posledica zmanjševanja dostopnih virov
predvsem hrane na posamezni osebek z večanjem
populacijske gostote. Telesna masa jelenjadi je
odvisna tudi od treh dejavnikov okolja, veča se s
povečevanjem gostote gozdnega roba in temperature zraka ter manjša s povečevanjem deleža
iglavcev. Vse tri spremenljivke določajo količino
dostopne hrane za jelenjad. Hafner (2004) je
proučeval telesno maso in maso rogovja jelenjadi
v Karavankah z veliko populacijsko gostoto in
na Jelovici z nizko populacijsko gostoto. V obeh
proučevanih populacijah je dinamika telesnih mas
v odvisnosti od starosti zelo podobna. Srednje
mase so v večini starostnih in spolnih kategorij
manjše v okolju z večjo populacijsko gostoto.
Opazna je tudi razlika v letni dinamiki med
obema območjema. V območju z večjo gostoto
so telesne mase odvisne tudi od meseca uplenitve.
Zmanjševanje telesnih mas samcev med jesenjo
in zimo je v obeh območjih praviloma večje kot
pri samicah. Razlike v populacijah ugotavljajo
tudi tuji avtorji; tako so Bender in sod. (2003)
proučevali telesno maso in razvoj rogovja pri
jelenjadi v Michiganu, ZDA. Povprečne telesne
mase jelenov so v Michiganu za 9–11 % večje,
največje mase pa za 23–27 % večje kot v drugih
populacijah jelenjadi v Skalnem gorovju. Jeleni
dosežejo največje mase pri starosti 7,5 leta, košute
pa pri 8,5 leta, kar je podobno kot v vsem Skalnem
gorovju. Spolni dimorfizem pri telesnih masah se
veča do viškov mas, ko je telesna masa jelenov za
38 % večja od mase košut.
Številni drugi avtorji, podobno kot v našem primeru, ugotavljajo značilen vpliv gostote populacije
na telesno maso jelenjadi. Adamič in Kotar (1983)
sta ugotavljala težnje razvoja telesnih mas in mas
rogovja jelenjadi in srnjadi na Notranjskem kot
posledico povečanega odstrela v letih 1976–1980.
Največje telesne mase jelenjadi se povečujejo
in nastanejo ob koncu proučevanega obdobja.
Povečanje telesne mase v najmlajših starostnih
razredih je izrazitejše kot pri odraslih živalih.
Sklepata, da so pozitivni premiki proučevanih
kazalnikov v odnosu proizvajalca in potrošnika
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predvsem rezultat zmanjšanja številčnosti jelenjadi. Nasprotno so ugotovili Putman in sod.
(2005), ko so na Škotskem proučevali spremembe
v populaciji jelenjadi ob močni redukciji le-te
z odstrelom. Kljub močni redukciji populacije
in ohranjanju nizke populacijske gostote niso
odkrili značilnih sprememb v telesnih masah in
oplojenosti jelenjadi. Yoccoz in sod. (2002) so
proučevali izgubo telesne mase jelenov v času
reprodukcije na Norveškem. Izguba telesne mase
je odvisna od starosti jelenov: izguba je manjša
pri mladih jelenih. Izguba mase je večja pri nizki
gostoti populacije. Veliko razliko v telesnih masah
so ugotovili pred začetkom ruka glede na gostoto
populacije; pri veliki gostoti so mase manjše. Po
ruku razlike v telesnih masah glede na gostoto
populacije niso več tako velike. Mysterud in
sod. (2001b) so proučevali vpliv starosti, spola
in gostote jelenjadi na telesno maso na zahodu
Norveške. Gostota populacije v času in prostoru
negativno vpliva na telesno maso jelenjadi obeh
spolov. Pri košutah se telesne mase zmanjšajo po
20. letu starosti, in to neodvisno od populacijske
gostote. Pri jelenih se telesne mase zmanjšajo po
12. letu starosti pri nizki populacijski gostoti in po
10. letu pri visoki populacijski gostoti. Stewart in
sod. (2005) so proučevali vpliv gostote populacije
na fizično kondicijo in reprodukcijo jelenjadi v
ZDA. Preverjali so hipotezo, da gostota populacije
vpliva na populacijo skozi intraspecifično tekmovalnost, tako da sta telesna kondicija in plodnost
košut manjši pri veliki gostoti populacije. Stopnja
oplojenosti je odvisna tudi od fizične kondicije in
telesne mase košut. Uspešna oplojenost prejšnjega
leta vpliva tudi na stopnjo oplojenosti v tekočem
letu. Ob kontroliranju vpliva zimskih dejavnikov
so dokazali, da gostote populacije dosti bolj vpliva
na populacijo kot dejavniki, ki niso odvisni od
gostote populacije. V Harzu v Nemčiji so ugotovili,
da se povprečna telesna masa telet in enoletne
jelenjadi v količinski razvrstitvi poveča za 1 kg,
če se številčnost jelenjadi zmanjša za eno glavo
na 100 ha (Raesfeld in Reulecke, 1992).
Krivulja mas rogovja jelenov v odvisnosti od
njihove starosti doseže v proučevanem območju najvišjo vrednost 4,8 kg pri starosti med 9.
in 10. letom. Štrumbelj in Kotar (1974) sta na
Kočevskem ugotovila, da masa rogovja doseže
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najvišje vrednosti pri starosti 10 in 11 let, v visoki
starosti pa se masa rogovja zmanjšuje. Rogovje
doseže največjo dolžino pri starosti 10 let oziroma
telesni masi 170 kg. Nato se dolžine manjšajo,
mase rogovja pa večajo. Podobno ugotavljajo tudi
Kruuk in sod. (2002), ki so proučevali rogovje
jelenjadi na otoku Rum, Škotska. Masa rogovja
se zelo spreminja s starostjo jelenov in ne doseže
maksimuma pred desetim letom starosti. Bender in
sod. (2003) ugotavljajo, da razvoj rogovja jelenov
doseže maksimum pri starosti 10,5 leta, podobno
kakor drugod v Skalnem gorovju v ZDA. Raesfeld
in Reulecke (1992) navajata za Nemčijo za jelene,
starejše od deset let, povprečne mase rogovja od
4,5 do 5,7 kg. Pri primerjavi tolminske in zahodno
visokokraške populacije v obdobju 1995–2004
nismo odkrili razlik v masi rogovja jelenov, ne
glede na to, da je bila v tolminski populaciji
zadnjem obdobju večja gostota jelenjadi. Podobno
je ugotovil tudi Hafner (2004), saj se relativna masa
rogovja jelenov med Jelovico in Karavankami
bistveno ne razlikuje. Ugotovil je tudi odvisnost
mas rogovja od telesne mase in starosti jelenov.
Nekateri avtorji pa ugotavljajo odvisnost med maso
rogovja in populacijsko gostoto jelenjadi. Kruuk
in sod. (2002) so proučevali rogovje jelenjadi na
otoku Rum, Škotska. Masa rogovja se manjša po
kvadratni krivulji s povečevanjem populacijske
gostote. Na maso rogovja vpliva tudi količina
poletnih padavin s pozitivno odvisnostjo. Tudi
Adamič in Kotar (1983) sta ugotovila pozitiven
premik v masi rogovja jelenov na Notranjskem,
in sicer kot posledico povečanega odstrela v letih
1976–1980.

7 POVZETEK
7 SUMMARY

The development of the red deer (Cervus elaphus)
population was studied in the period of 19952009 in the Tolmin forest management area in
the Northwest Slovenia. To better represent the
population dynamics in time we divided the study
period in different sub-periods. In our study we
used a control method and the method of elimination of wild game, when the condition and
development of the whole population of a species
may be presumed on the evidence of elimination
of the defined animal species from the nature.
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We studied the spatial distribution of red deer
in two periods, from 1995 to 2004 and from 2005
to 2009. In the first period 992 pieces of red deer
were eliminated, in the second period 1413 were
eliminated. We tested the spatial distribution using
four tests: (1) spatial association, (2) Poisson and
negative binomial distribution, (3) variation in
comparable plots, (4) test of distances. Spatial
distribution is similar for both examined periods
and didn’t change during the periods. The presence of the red deer in the examined region is
not coincidental; its spatial distribution in groups
and branched groups is indicated.
Red deer population area was examined in three
five-year periods from 1995 to 1999, 2000 to 2004
and 2005 to 2009. In the first two five-year periods,
from 1995 to 1999 and from 2000 to 2004, the red
deer aggregated into two different populations:
(1) the Tolmin and (2) the Western high karstic
population. The area of the Tolmin population
in this period increased with index 103, the increment index of Western high karstic population
was 112. The Tolmin red deer population density
increased with index 257, the Western high karstic
one with index 188. In the last five-year period
the two populations were merged into a single
population. In comparison with the first period
the population increased with index 140 and the
population density with index 353. The red deer
population in northwestern Slovenia currently
populates almost all the available area. Within
this area the population density is still increasing.
The development of the red deer population
was tested by comparing population parameters:
(1) body weight, (2) antler weight and (3) age in
three five-year periods, from 1995 to 1999, from
2000 to 2004, and from 2005 to 2009. Body weight
of stags shows significant differences between
periods (p=0,023). Highest average body weights
of stags) were in the first period (75.7 kg); subsequently they decreased by approximately 4 kg
in the second and third period. Body weights of
stags differ significantly between the first and the
second period (p=0,029), between the first and
the third period (p=0,006), whereas there is no
significant difference between the body weigh of
stags in the second and third period (p=0,447).
Body weight of hinds didn’t change significantly
GozdV 69 (2011) 10

between different periods (p=0,172). The average
age of two and more aged stags differ significantly
between various periods (p=0,000). Stags average
age increases from the first (3.3 years) to the third
(4.7 years) period. The average age varies between
the first and the second period (p=0,000), the first
and the third period (p=0,000), and also between
the second and the third period (p=0,026). The
average age of two and more aged hinds changes
significantly between periods (p=0,000). The
average age of eliminated hinds increases from
the first (2.7 year) to the third (4.0 year) period.
The average age varies between the first and the
second period (p=0,000), the first and the third
period (p=0,000), whereas the average ages of
the second and the third period doesn’t differ
significantly (p=0,105). The average weigh of
deer antlers differ significantly between periods
(p=0,045). The average weight of a deer antler
reached its maximum in the first period (2.3 kg),
whereas in the other two periods the antlers were
about 700 g lighter. The weigh of antlers differs
significantly only between the first and the second
period (p=0,016), but doesn’t differ between the
first and the third (p=0,061) and between the
second and the third period (p=0,175). Population
parameters show, that the population succession
is developing from the initial phase towards the
optimal phase.
The development of red deer population was
also tested with respect to age and gender structure
in the same three five-year periods. The gender
structure of the eliminated red deer in the three
five-year periods didn’t change significantly
(p=0,209). In the first period there were more stags
eliminated, in the following two periods the ratio
of eliminated stags and hinds was nearly equal
1:1. The gender structure between the first and
the second period elimination was significantly
different (p=0.0078). The share of eliminated
stags in the first period was higher.
The age structure of the eliminated red deer
between the three studied periods changed significantly (p=0,000). The share of male offspring
increased between the first and the third period by
16,4%, the share of one year olds increased by 7,3
%, while, on the contrary, the share of stags aged
2+ to 4+ decreased by 22,2%. The share of two
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oldest categories of stags remained very similar
between the first and the third period. The age
structure of the eliminated hinds didn’t change
significantly during the three periods (p=0,650).
The population of red deer in Northwest Slovenia
is structurally still in the phase of construction
which is nearing its conclusion.
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Sonaravno gojenje divjadi
Lojze Marinček*

1

Uvod

Ob vedno večji energetski krizi se veča pomen lesa.
Vendar bi intenzivnejše poseganje v gozdove, ki
so poglavitno jamstvo bolj ali maj labilnega ekološkega ravnotežja, lahko povzeočilo katastrofalne
posledice. Ekološko optimalno vlogo gozdov lahko
zagotovimo le s sonaravnim gojenjem gozdov.
Temeljni pogoj sonaravnih gozdov je neprekinjeno
pomlajevanje. V tem pogledu je moteč dejavnik
človekov odnos do divjadi. Stalno sonaraven gozd
je mogoč le ob stalnem sonaravnem gojenju divjadi. Srž sonaravnega gojenja divjadi je: številčnost
in vrste divjadi naj bosta odvisni le od prehrambnih
možnosti gozdnih ekosistemov, brez krmljenja
divjadi pozimi, pokladanja mrhovine medvedom
in podobno. Edino merilo za uravnavanje števila
in vrste divjadi je oblika in intenzivnost poškodb,
ki jih divjad povzroča z objedanjem v gozdu in
njegovi okolici. Z gojitvenimi ukrepi je treba
zagotoviti obilno pomlajevanje v taki meri, da
tudi morebitne poškodbe mladja ne bi ogrozile
trajne optimalne obnove gozdov.
Dolžnost strokovnjakov je, da ugotovijo, katero
število medvedov bi ustrezalo njegovemu arealu v
Sloveniji v razmerah sonaravnega lovstva. Mufloni
niso avtohtona divjad pri nas, njihovo število je
treba zmanjšati le na posamezne primerke.
Bogate, zdrave in raznovrstne zoocenoze
pogojujejo tudi zdrave fitocenoze in tako tudi
stabilne gozdne ekosisteme.

2

Sonaravno gojenje divjadi

Soočamo se z energetsko krizo, spremembami
podnebja in pospešenem onesnaževanjem okolja.
Večina strokovnjakov meni, da smo na začetku
konca naftnega obdobja. Prej ali slej bosta fosilni
gorivi – nafta in premog – izčrpani. Nadomestni
viri energije – veter, sonce in voda – le deloma
lahko zapolnijo energetski primanjkljaj. Svetovno gospodarstvo ne najde pravega odgovora
na ta pereč problem. Tudi pridobivanje goriva
na biološki osnovi ne more biti trajna rešitev. V
496

takih razmerah bo les postal izredno dragocena
surovina kot vir energije. Lahko pričakujemo, da
se bo kmalu izredno povečalo izkoriščanje gozdov
za pridobivanje lesa za kurjavo. Pa ne samo drv;
z vedno večjim odporom do uporabe umetnih
materialov v vsakdanji rabi les pridobiva na svojem
pomenu kot naravi in človeku prijazen obnovljiv
material. Slovenci se moramo zavedati, da mora
človeška civilizacija spremeniti način življenja, če
hočemo obstati na planetu Zemlja. Recentni način
izkoriščanja naravnih danosti nas vodi v pogubo.
Slovenija ima srečo, da so ekološke razmere
ugodne za rast gozdov. Poleg tega se razprostirajo
na velikih površinah. Vendar bi imelo intenzivnejše
poseganje v gozdove, ki edini lahko zagotavljajo
trajno ekološko ravnotežje, lahko katastrofalne
posledice. Ekološko optimalno trajno varovalno
vlogo gozdov v večplastnem pomenu lahko
zagotovimo le s sonaravnim gojenjem gozdov v
pomenu Leibundguta (1979). Temeljni pogoj za
sonaravno gojenje gozdov je sonaravno stanje
gozdov oziroma se približati k sonaravnemu
stanju gozdov in tako stanje v relativnem pomenu
stalno vzdrževati
Sonaravno gojenje gozdov poteka brez večjih
nihanj v ekološkem kompleksu, če ni motečega
enega ali več ekoloških dejavnikov, ki občasno ali
celo trajno onemogočajo vzpostavitev ekološkega
ravnotežja, ki je značilno za sonaravne gozdove.
Eden temeljnih pogojev sonaravnih gozdov
je neprekinjeno pomlajevanje v kakovostnem in
količinskem pogledu.
Če izvzamemo naravne katastrofe, kot so vetrolomi, žled, gozdni požari, kalamitete in podobno,
so v sodobni dobi najbolj rizičen dejavnik v
pomenu grobega porušenja ekološkega ravnotežja
človek in njegovi živalski spremljevalci.
Če zanemarimo stalno steljarjenje, ki trajno
onemogoča razvoj v smeri prvotne sonaravne
*dr. L. M., Ljubljana, Pugljeva 27
E-naslov- lojze.marinček@telemach.net
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sestave gozdov, in pašo v gozdovih, ki počasi
izginjata,, je najbolj moteč dejavnik sonaravnega
gojenja gozdov človekov odnos do divjadi. Zaradi
čezmernega pospeševanja števila divjadi v turistično-lovske namene se lahko poruši ekološko
ravnotežje do take mere, da je razvoj v smeri
prvotne pronaravne strukture gozdov onemogočen za daljši čas.
Postavlja se vprašanje, kolikšno število divjadi
lahko prenese sonaravni gozd, da se bistveno ne
poruši ekološkega ravnotežja.
Temeljno vodilo je, naj sonaravno lovstvo
omogoči sožitje divjadi in gozda, ne da bi pri tem
bistveno škodo utrpela gozd in divjad.
Rešitev se ponuja v kompatibilnosti sonaravnega gojenja in sonaravnega lovstva. Srž
sonaravnega lovstva oziroma gojenja divjadi
je: številčnost in vrste divjadi so odvisne le od
prehrambnih možnosti gozdnih ekosistemov
brez dodajanje hrane: krmljenje divjadi pozimi,
pokladanje mrhovine medvedom in podobno.
Parkljasta divjad – jeleni, srnjad, v zadnjem
času tudi mufloni – kot sestavni del gozdnega
ekosistema ni bistvenega pomena za uspevanje gozdov. Naš mednarodno priznani pionir
sonaravnega gojenja gozdov, dr. Mlinšek, je celo
zapisal: Jelenjad v jelovo-bukovih gozdovih je
kot zajedalec v kožuhih živali. Gozd bi verjetno
celo bolje uspeval brez parkljaste divjadi.Vendar
vemo, da divjad sodi v gozd, ker je del gozdnega
ekosistema. Divjad je del narave in je naša kulturna naloga, da jo ohranimo; v zadnje času tudi s
stališča biodiverzitetebiotske raznovrstnosti. Kot
vsaka kulturna dobrina tudi ohranitev narave in
divjadi kot del narave terja določene materialne
žrtve, ki se bogato poplačajo na drugih področjih.
Na neprimernost krmljenja divjadi pozimi so
opozarjali nekateri lovski strokovnjaki. Pri nas je
o tem pisal predvsem Tone Simonič (1959, 1962,
1965). Med drugim je opozarjal, da hranjenje
divjadi pozimi pospešuje njeno degeneriranost.
Pri stalnem dodajanju krme začne pri jelenjadi
odmirati določen organ, ki omogoča prebavo
lesenih delov, s katerimi se jelenjad prehranjuje v
času pomanjkanja druge hrane. Človek s krmljenjem divjadi preprečuje pozitivno selekcijo in tako
zmanjšuje njeno kakovost Občasno neugodne
vremenske razmere, npr. hude zime, so selekGozdV 69 (2011) 10

tivni dejavniki, ki izločijo bolne ali slabo vitalne
osebke in tako povečujejo kakovost populacije. Z
dodajanjem hrane pa omogočimo preživetje tudi
slabotnim osebkom.
V sonaravnem lovstvu naj bi človek čim
manj posegal v življenje divjadi. Edini merili za
uravnavanje števila in vrsti divjadi sta oblika in
množičnost škode, ki jo divjad povzroča z objedanjem v gozdu in njegovi okolici.
Lovci naj bi v veliki meri pomagali ugotavljati
poškodbe v sonaravnih gozdovih in poškodbe,
ki ovirajo ali celo preprečuje njihovo normalno
obnavljanje.
Poleg tega bi morali skrbeti za pravilno sorazmerje spolov pri jelenjadi Raziskave so pokazale,
da mlade košute potrebujejo trikrat več hrane kot
odrasli jeleni.
V sonaravnem lovstvu naj bi se razmerje med
plenilci in uplenjeni živalmi v daljšem časovnem
razdobju načelno uravnovesilo. Vendar je to v
zdajšnjih razmerah nerealno pričakovati. Naloga
lovcev bi bila, kot to počnejo že dandanes, da se
število plenilcev ne bi povečalo do mere, ki bi
ogrozilo obstoj določenih vrst divjadi.
V sonaravnem lovstvu vloga gozdarjev pridobi
na svojem pomenu glede vzdrževanja stabilnosti
gozdnega ekosistema. Z gojitvenimi ukrepi je
treba zagotoviti obilno pomlajevanje v taki meri,
da tudi morebitne poškodbe mladja ne bi ogrozile
optimalne obnove gozdov.
Gozdnih jas naj ne bi pogozdovali. V gozdovih
je treba puščati vse divje sadno drevje oziroma ga
je smotrno tudi posaditi ob morebitnih umetnih
osnovanjih gozdov. V sestoju je treba puščati
stara propadajoča drevesa kot življenjski prostor
mnogih ptic itn.
Divjad za turistično-lovsko dejavnost bi lahko
gojili v ograjenih degradiranih gozdovih
Medved je v sonaravnem lovstvu poseben
problem. Ne povzroča škode v gozdovih, ampak
ogroža gojenje ovc na kmetijskih enklavah v njegovem širšem arealu ter otežuje sproščeno gibanje v
gozdovih. V razmerah sonaravnega lovstva bi se s
prenehanjem polaganja mrhovine in s prepovedjo
odlaganja organskih odpadkov v gozdu in v bližini
naselij njegovo število zmanjšalo na raven, ki bi
bila v ravnovesju z naravnimi možnostmi. Če bi
bil medved odvisen le od prehrane v gozdnih
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ekosistemih, bi se njegova številčnost postopno približala potencialno naravnemu stanju.
Potencialno naravo stanje je stanje, ki bi vladalo
v gozdnih ekosistemih, če ne bi bilo človekovega
vpliva in vpliva njegovih živalskih spremljevalcev.
Dolžnost strokovnjakov bi bila, da bi ugotovili,
katero število medvedov bi ustrezalo njegovemu
arealu v Sloveniji v razmerah sonaravnega lovstva
glede potencialno naravnega števila.
Sonaravno lovstvo terja tudi preprečitev odlaganja organskih odpadkov v gozdu in bližini naselij,
ker privabijo medvede, da tavajo po vaseh.
Z zmanjšanjem njegove populacije in s prenehanjem odlaganja organskih odpadkov v bližini
naselij, bi se mu sčasoma povrnila njegova v bistvu
plaha, previdna narava.
Seveda bi bilo zelo na mestu, da se ov ožjem
arealu medveda opusti gojenje ovc.
Posebno poglavje so mufloni, ki v Sloveniji
niso avtohtonadomorodna, prvobitna divjad. Pred
dobrimi štiridesetimi leti so ga pripeljali k nam
s korziških gora na Tolminsko. Takrat se nismo
zavedali škodljivosti početja. V relativno kratkem
času so se zelo razmnožili in delajo veliko škodo
na gozdnem mladju.
V zdajšnjih razmerah, ko bomo potrebovali
vedno več več lesa, si ne moremo privoščiti dodatno lovsko razkošje z mufloni. Napako je treba
rigoroznodosledno odpraviti s skoraj popolnim
odlovom muflonov oziroma zmanjšati njihovo
število na posamezne primerke.
Sonaravno gojenje gozdov v soglasju s sonaravnim lovstvom bi obogatilo gozdne zoocenoze.
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Lov naj bi omejili le na tiste živali, ki gozdnim
ekosistemom preprečujejo ali otežujejo njihov
normalni razvoj, posebno v njihovih razvojnih
fazah. Vse male roparice, kot so hermelin, dihur in
druge, bi morali popolnoma zavarovati. Primerno
bi morali ravnati tudi z živalskimi vrstami, ki so
del prehrambne verige malih plenilcev. Ob tem
mislim predvsem na polha, katerega lovljenje
je v naši družbi preobilja le družaben dogodek.
Bogate, zdrave in raznovrstne zoocenoze pogojujejo tudi zdrave fitocenoze in tako stabilne
gozdne ekosisteme.
Naj zaključim: Le če bomo strnili sonaravno
gojenje divjadi in sonaravno gojenje gozdov,
bomo ohranjali ali ponovno vzpostavili temeljne
biotske in abiotske razmere za delovanje gozdnih
ekosistemov v pomenu njihove bolj ali manj trajne
večnamenske rabe.

3
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Gozdarstvo v času in prostoru
Dobri zgledi sonaravnega gospodarjenja in dobrodelnost: Svečana
predstavitev Pahernikove ustanove na Univerzi v Ljubljani
26. oktobra 2011 je bila v
Na svečanosti so podelili
Zbornični dvorani Univerze
tudi priznanje Pahernikove
ustanove. Prvo priznanje je
v Ljubljani slovesna predstaprejel odvetnik Rudi Šelih za
vitev Pahernikove ustanove.
svoja prizadevanja in vloženo
Leta 2005 je temelje ustanovi
delo pri ustanavljanju Paherpostavila gospa Vida Ribninikove ustanove. V svojem
kar, rojena Pahernik. Namen
ustanove je štipendiranje štugovoru je izpostavil: »Moj mali
dentov s področja gozdarprispevek je bil ta, da sem želje
stva, spodbujanje raziskovalne
pokojne Vide Marije Ribnidejavnosti in promoviranje
kar, rojene Pahernik, zapisal v
sonaravnega gospodarjenja
pravni jezik, da bodo za vedno
z gozdovi. Pahernikova ustaostale. Njena plemenitost je
nova deluje od 20. oktobra
izredna. Želim, da bi Paherni2010 in predstavlja izjemen
kova ustanova izvajala njeno
primer zasebne podpore
voljo in željo. Sredstva za ohrapodiplomskemu študiju in
njanje gozdov so zaupana naši
raziskovalni dejavnosti na
najvišji znanstveni ustanovi
Prvo priznanje Pahernikove ustanove je prejel
ravni Univerze v Ljubljani in
na področju gozdarstva, to
odvetnik Rudi Šelih za svoja prizadevanja in
v širšem slovenskem prostoru. vloženo delo pri ustanavljanju Pahernikove je Oddelku za gozdarstvo na
Ustanova nadaljuje zgledno ustanove (fotografija Brane Tuma)
Biotehniški fakulteti Univerze
sonaravno gospodarjenje s
v Ljubljani. Prepričan sem, da
Pahernikovo gozdno posestjo, ki je hkrati učni bo Univerza v Ljubljani skrbela, da bodo dohodki
objekt študentom gozdarstva, ter ohranja spomin na
iz te ustanove šli v prave roke, za pravo vzgojo
gozdarskega strokovnjaka inženirja Franja Pahernika dodiplomskih in podiplomskih študentov.«
in na družino Pahernik.
Več informacij o Pahernikovi ustanovi najdete
Na svečani predstavitvi je vabljene predstavnike na spletnem naslovu: http://www.pahernikovaraziskovalnih in strokovnih organizacij s področij ustanova.si.
gozdarstva, ohranjanja narave dediščine, šolstva,
Dr. Jurij DIACI
znanosti ter lokalnih skupnosti
nagovoril rektor Univerze v
Ljubljani, prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik. Poudaril
je pomen dobrodelnosti in
zasebnih pobud za omogočanje univerzitetnega študija
vsem nadarjenim ter spodbujanje znanstvene odličnosti
Univerze v Ljubljani. Izpostavil je željo, da bi Pahernikova ustanova postala zgled
delovanja in prepričala nove
donatorje. Predsednik uprave
ustanove Maks Sušek je orisal
razvoj Pahernikove posesti,
snovanje in razvoj Pahernikove ustanove, dozdajšnje
dosežke in cilje za prihodnost. Gostje na svečani predstavitvi Pahernikove ustanove (fotografija Brane Tuma)
GozdV 69 (2011) 10
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Gozdarstvo v času in prostoru
Potrjena pravila sekcije Prosilva Slovenija
Na seji 28. 9. 2011 je Upravni odbor Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) sprejel pravila
Sekcije Prosilva Slovenija, ki jih je predlagal
iniciativni odbor sekcije. Ta deluje od leta 2008
in je od takrat organiziral dve večji aktivnosti:
ekskurzijo Prosilva Irska v Sloveniji v septembru
2008 in jubilejno konferenco Prosilva Europe v
septembru 2009. Osrednji del jubilejne konference
je bil v Logarski dolini, poleg tega je bilo organiziranih pet ekskurzij v različna gozdna območja
Slovenije (Gornja Savinjska dolina, Celjsko in Paški
Kozjak, Mislinjsko in Pohorje, Notranjsko in Kras,
Kočevsko). Jubilejne konference se je udeležilo več
kot 100 udeležencev, večina (okrog 90) iz tujine.
Udeleženih je bilo osemnajst različnih tujih držav,
med njimi tudi ZDA in Japonska.
Mednarodna gozdarska organizacija Prosilva
Europe je bila ustanovljena v septembru leta 1989.
Ustanovitelji so bili ugledni profesorji in strokovnjaki za gojenje gozdov, ki so se zbrali pri Govcu v
Robanovem kotu. Med njimi so bili prof. dr. Dušan
Mlinšek iz Slovenije, prof. dr. Jean-Philippe Schütz
iz Švice, dr. Brice de Turckheim iz Francije, dr. Varga
Bella iz Madžarske, dr. Hermann Wobst iz Nemčije,
dr. Josef Spörk iz Avstrije, Dušan Dolinšek, mag.
Janez Pogačnik, Maks Sušek iz Slovenije in drugi.
Glavni namen ustanovitve Prosilve je bil in je še
vedno uveljavljanje sonaravnega in ekonomičnega
gojenja gozdov v praksi in znanosti.
Zdaj je Prosilva organizirana v večini držav
EU, izjema so zaenkrat še skandinavske države, v
katerih so skeptični do načel Prosilve, predvsem
v povezavi z golosečnim sistemom gospodarjenja
z gozdovi, ki ga Prosilva zavrača. Kljub temu se
predstavnica Norveške redno udeležuje srečanj.
Ustanovila je neformalno skupino simpatizerjev
Prosilve in upa, da bo nekoč tudi na Norveškem
nastala prava organizacija Prosilva. Na jubilejni
konferenci v Logarski dolini je bila kot opazovalka tudi predstavnica Finske. Posamezne
organizacije povezuje Prosilva Europe, ki ga vodi
odbor, na čelu katerega je prof. dr. Jean-Philippe
Schütz. Vsako leto se predstavniki organizacij
Prosilva srečajo v eni izmed držav. Letos junija
je bilo srečanje v Osojah (Osiach) v Avstriji. Kot
predstavnika Slovenije sta se ga udeležila prof.
dr. jurij Diaci in Tone Lesnik. Slovenija, ki je
bila pobudnica in idejna protagonistka Prosilva
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Ob 20-letnici Prosilva Evrope je Jean-Philippe Schütz
izročil priznanje Makšu Sušku (zgoraj) in Hubertu
Dolinšku (spodaj)

Europe, se je s svojimi predstavniki (večinoma
z oddelka za gozdarstvo BF) redno udeleževala
srečanj na ravni Evrope. Zdaj se Prosilva Slovenija tudi formalno organizacijsko oblikuje in
umešča v ZGDS.
V času od ustanovitve Prosilve so bile dejavnosti
v glavnem v ožjem krogu strokovnjakov za gojenje
gozdov. Na jubilejni konferenci v Logarski dolini
se je na delavnici, ki je bila namenjena odnosom z
javnostjo, pokazalo, da je Prosilva v širši javnosti še
razmeroma malo znana in da se mora bolj odpreti
tudi z ustreznimi dejavnostmi. Takim ugotovitvam
sledijo tudi pravila sekcije Prosilva Slovenija v
ZGDS, na primer: »popularizacija gozdov in
gozdarstva po načelih sonaravnosti, trajnosti in
večnamenskosti gozdov in gozdarstva« (5. Alinea
10. člena, ki določa dejavnosti Prosilva Slovenije).
Iniciativni odbor sekcije Prosilva Slovenije načrtuje širitev članstva na zainteresirane predstavnike
gozdarstva in javnosti.
Tone Lesnik
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Gozdno gospodarstvo Novo
mesto dobilo Priznanje
turistične zveze Slovenije
Turistična zveza Slovenije je v okviru projekta Moja
dežela – lepa in gostoljubna podelila Rekreacijskemu
centru Resa priznanje z bronastim znakom, in sicer
na svečani prireditvi 22.10. 2011. Iz rok podpredsednika Turistične zveze Slovenije g. Vlada Kostrevca
in predsednika Turistične zveze Dolenjske in Bele
krajine g. Jožeta Barbo ga je prejel direktor Gozdnega
gospodarstva Novo mesto, d. d., Andrej Kastelic, ki
upravlja tudi s prostorom in objekti na Resi. Poleg
priznanja, ki ga je dobilo GG Novo mesto, je Turistična
zveza Dolenjske in Bele krajine podelila še priznanje
Alojzu Puhanu in Albinu Schmucku za dolgoletno
vsakodnevno skrb, da je Resa ohranila tako podobo,
kot je okolju, naravi in zgodovini najprimernejša.
Svečane prireditve, ki je potekala na Resi v lepi
zimski idili in je bila namenjena tudi obeležitvi
svetovnega leta gozdov, so se poleg predstavnikov
Turistične zveze Slovenije, Dolenjske in Bele krajine
udeležili še predstavniki: Občine Semič, Občine
Dolenjske Toplice, Zavoda za gozdove Slovenije OE
Novo mesto, predsednik Zveze gozdarskih Društev
Slovenije, predstavnika Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov – izpostava Novo mesto.

Kot slavnostni govornik je o obeležitvi svetovnega
leta gozdov, pomenu gozdov in tudi gozdarstva
sedaj in tudi v prihodnje spregovori g. Jože Falkner,
predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije. O
zgodovini kočevskih Nemcev, njihovem naseljevanju in tudi odhodu pa je spregovoril upokojeni
gozdar g. Tone Prelesnik. Andrej Kastelic se je v
imenu prejemnika priznanja zahvalil Turistični zvezi
Slovenije in poudaril, da so ponosni na priznanje,
kajti to potrjuje, da so skupaj z sodelavci, ki jim je
izvajanje del v gozdovih ena glavnih dejavnosti, na
pravi poti, da imajo poleg ekonomije, ki jim zagotavlja normalno poslovanje, vgrajen tudi občutek do
narave, naravne in kulturne dediščine.

Andrej Kastelic
Foto: Rok Nose, Dolenjski list

Stališča in odmevi
Uvodnik v gozdarskem vestniku in ciljna lesna zaloga1
Pošiljam vam moj komentar na dogovarjanje o
ciljni lesni zalogi.
Ob sodelovanju pri strategiji RS v nizko ogljično
družbo do 2050 smo podali pripombe, med njimi pa
me je najbolj zmotila ciljna lesna zaloga 400 m3, in
njeno povečevanje do leta 2040. To je v nasprotju z NGP
in je popolnoma negospodarno. To tudi močno škodi
gozdarstvu, saj gozdarjev v primeru, da se ne seka niti
ne rabimo, lastnik pa bo akumuliral LZ marsikje preko
kulminacije vrednostnega prirastka brez odškodnine.
Mislim, da je potrebno biti pri navajanju takšnega
osnutka, ki temelji le na ideji ene osebe in odločitvi
druge ali bo pripombo umestila v program, in ni
usklajena niti v širši javnosti bolj zadržan.
1 Povzetek področja gozdarstva iz osnutka strategije Slovenije
v nizkoogljično družbo do leta 2050 v uvodniku Gozdarskega
vestnika, je imel namen vzpodbuditi gozdarje k razmišljanju
in tudi primernim reakcijam. Tekst pisan v kurzivi je povzet iz
osnutka in ni stališče uvodničarja.

GozdV 69 (2011) 10

Služba vlade za podnebne spremembe bi želela
čim več ogljika vezati v gozdovih, kar pa ne vem ali
je tudi interes države, kaj šele lastnika.
Takšna usmeritev zahteva po mojem mnenju
obsežno analizo, ki vključuje cel gozdno lesni sektor,
ki bi imel ob takšni usmeritvi manj možnosti za
razvoj.
To, da nikoli ne bomo posekali 100 % je realnost,
drugo pa je, da že z načrti zmanjšujemo dovoljen
posek in je zato realizacija že toliko nižja od želene.
Hkrati pozdravljam drugi del članka, ki resno
opozarja na malo vlaganj v gozdove, ker upam, da
bomo z skupnimi močmi dosegli, da bo gozdarstvo
primerno vključeno v nov program razvoja podeželja
do 2013, ki se trenutno obravnava.
Mihael KOPRIVNIKAR

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
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Knjižne novosti
Knjižici na pot
Žal moram v uvodu navesti, da je dr. Edvard Rebula
v času priprave te knjižice, ki je samo ena od številnih
podobnih iz bogate strokovne avtorjeve bibliografije, prezgodaj zapustil gozdarske strokovne vrste
in slovensko gozdarstvo, ki mu je v dolgoletnem
praktičnem, pedagoškem in
raziskovalnem delu prispeval
izjemno veliko in v njem
zapustil neizbrisen pečat.
Nekaj pozn eje, kot smo
si želeli, zaradi finančnih
razlogov in drugih obveznosti, smo kljub avtorjevi
smrti knjižico vendarle izdali
v obliki, kot jo je načrtoval.
S tem se želimo še enkrat
pokloniti njegovemu delu in
se ga spomniti takšnega, kot
je bil: izjemno strokoven in
pronicljiv, neutrudnega raziskovalnega duha ter kljub
zdravstvenim težavam zelo
delaven in aktiven tudi še po
upokojitvi.
Z dr. Rebulo sem imel privilegij sodelovati od začetka
mojega dela v gozdarstvu,
stike sva ohranila tudi po
njegovem odhodu za profesorja na Biotehniško fakulteto in se v daljših
strokovnih pogovorih – kadar koli, pogosto ob
koncu tedna – posvečala različnim temam, ki jih
je obravnaval ali razmišljal o njih.
Mlajšim kolegom želim pojasniti, da je prof.
dr. Edvard Rebula svoje delo v praksi dolgo let
nadvse uspešno opravljal v Gozdnem gospodarstvu Postojna, ki je v preteklosti gospodarilo tudi
s snežniškimi gozdovi, kjer ležita gozdnogospodarski enoti Mašun in Leskova dolina, ki sta kot
primer analizirani v tej študiji. Svoje strokovno
in inovativno delo, s katerim je na marsikaterem
gozdarskem tehnološkem področju oral ledino v
slovenskem gozdarstvu, ki se je v drugi polovici
prejšnjega stoletja tudi v tehnološkem pogledu
zelo hitro razvijalo, je nadaljeval kot profesor
na Gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete
v Ljubljani. Po upokojitvi ni miroval, ampak
se je še naprej posvečal različnim temam, ki so
bile povezane z njegovim nekdanjim delom, jih
poglobljeno analiziral in z njimi odgovarjal na
aktualna vprašanja, s katerimi smo se srečevali
in se še srečujemo v slovenskem gozdarstvu, in
sicer v javni gozdarski službi pa tudi v gozdarskih
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podjetjih. Občutek za bistveno in aktualno ga je
vselej vodil k zelo aktualnim temam.
Na področju pridobivanja lesa, ki se mu je prof.
dr. Edvard Rebula predvsem posvečal, so ključne
prvine vrednotenje dela, proizvodov dela in vse vrste
stroškov. Zato ne preseneča vsebina te študije, s katero
je delno sicer segel tudi zunaj svojega ožjega področja
dela, ki pa mu nikakor ni bilo
neznano. Vrednotenje dreves
in sestojev ter njihove rasti je
pravzaprav stično področje
gojenja gozdov, vede o rasti
dreves in sestojev ter pridobivanja lesa.
Kazalnikov dreves in
sestojev, ki določajo njihovo vrednost, še posebno
vrednost na panju, kjer se
jim pridružijo še vsi kazalniki, ki določajo stroške
pridobivanja lesa, je veliko.
Z rastjo dreves in sestojev
se odnosi med njimi spreminjajo in njihovega skupnega učinka praviloma ni
mogoče ugotoviti kar na prvi
pogled. Zato so tudi na tem
področju nujne poglobljene
analize. Čeprav nas veliko
ugotovljenih zakonitosti te
študije obogati za vselej, je
del rezultatov odvisen od tržnih razmer in bodo
morebitne nove večje spremembe razmer na trgu
nujno terjale ponovno analiziranje. Študija kaže pot
takšnih proučevanj.
Pričujoča študija je zanimiva tudi zato, ker je v njej
analiziranje vrednosti dreves in sestojev ter njihove
rasti, tudi z vidika rasti njihovih vrednosti, oprto
na podatke stalnih vzorčnih ploskev, ki smo jih na
ravni celotne Slovenije uvedli šele s Pravilnikom o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
iz leta 1998. V teh letih beležimo prve ponovitve
meritev; najprej v gozdnogospodarskih enotah, kjer
so bile stalne vzorčne ploskve osnovane in prvič
izmerjene že pred omenjenim letom. Stalne vzorčne
ploskve pomenijo neizčrpen vir podatkov za ugotavljanje razvoja dreves in sestojev ter zakonitosti
njihovega razvoja. Ideje o vseh možnostih njihovega
analiziranja se šele razvijajo. Prof. dr. Edvard Rebula
jih že na začetku naših novih možnosti prikazal
zvrhan koš. Čeprav so bistvo študije analize vrednosti dreves in sestojev ter vrednosti njihovega
priraščanja, so zanimivi in poučni tudi rezultati
analiz prirastkov in lesne zaloge sestojev, ki so sicer
strokovnjakom, ki se ukvarjajo z gozdnogospodarGozdV 69 (2011) 10

Knjižne novosti
skemu načrtovanju, znani iz sestojnih in donosnih
tablic. Zanimivost analiz je v tem, da na »tablični
način« kažejo stanje in rast sestojnih kazalnikov
realnih gospodarskih gozdov, ne optimalnih ali
bolj modelnih, ki so praviloma podlaga sestojnim
in donosnim tablicam. Tako kot je prikazano tu,
se (na primeru snežniških gozdov) razvijajo naši
gospodarski gozdovi. Kdor bo poglobljeno analiziral
stanje sestojev v okolju, v katerem deluje, bo rezultate
gotovo zanimivo primerjati z rezultati iz te študije,
ki obravnavajo gozdove, ki so vsaj v grobem znani
večini slovenskih gozdarjev.

Namen knjižice je širšemu krogu gozdarskih strokovnjakov približati zanimivo študijo, ki je pomemben
prispevek k obvladanju aktualnih vprašanj v našem
gozdarstvu in k metodologiji analiziranja bogatih
podatkov, ki jih zbiramo o slovenskih gozdovih.
Kot sem navedel že v uvodu, se z izdajo knjižice
spominjamo tudi dr. Edvarda Rebule. Hvaležni
smo mu za njegov bogat prispevek slovenskemu
gozdarstvu. Še posebno smo mu hvaležni za vse, s
čimer nas je obogatil, tisti, ki smo imeli srečo z njim
deliti strokovno pot.

Mag. Živan Veselič

In memoriam
V spomin prof. dr. Branislavu Jovanoviću
Starejši slovenski fitocenologi, zlasti še gozdarji, se
spominjamo vodilnega srbskega fitocenologa in
dendrologa, prof. dr. Branislava Jovanovića, ki je 2.
junija 2011 preminil v 96. letu starosti. Prof. Jovanović
je bil povezan z nami pri nekdanjem medrepubliškem
projektu Vegetacijska karta Jugoslavije (VKJ), saj je
bil eden izmed njegovih ustanoviteljev (1962). Po
smrti akademika prof. dr. Stjepana Horvatića (1975)
je bil do leta 1986 predsednik programskega sveta
VKJ, potem pa je predsedništvo predal meni. Še
ko je predsedništvo prevzel dr. Branislav Jovanović, sva poglobljeno sodelovala in navezala tesne
prijateljske in strokovne stike, ki so se še okrepili
z mojim imenovanjem za glavnega redaktorja VKJ
leta 1984. Najina naveza je rodila njegovo doktorsko
mentorstvo L. Marinčku, ki je pri njem doktoriral leta
1976. Naša povezanost s prof. Jovanovićem je bila
tudi v privrženosti splošno priznani srednjeevropski
fitocenološki znanstveni metodi (Braun-Blanquet),
ki sta jo v Srbiji dosledno sprejela le on in dr. Rajna
Jovanović.
Prof. dr. Branislav Jovanović se je rodil 21. 12.
1915 v Osaonici (Srbija). Osnovno šolo je obiskoval v
Trsteniku in Beogradu, kjer je leta 1934 maturiral na
3. moški gimnaziji. Gozdarstvo je študiral na Kmetijsko-gozdarski fakulteti v Zemunu (1934–1938).
Bil je odličen študent. Službena pot ga je vodila po
Bosni in Hercegovini in Srbiji (Banja Luka, Gacko,
Mladenovac, Beograd). Leta 1946 je bil izbran za asistenta pri predmetu botanika na omenjeni fakulteti.
Leta 1952 je postal docent za predmet dendrologija
s fitocenologijo in pozneje izredni (1955) ter redni
profesor (1961). Doktoriral je leta 1953 s fitocenološko temo Šumske fitocenoze i staništa Suve planine.
GozdV 69 (2011) 10

To je bila monografija botanično in fitocenološko
izredno zanimivega območja. S podobnimi deli je
nadaljeval po vsej Srbiji in opisal mnogo novih,
predvsem gozdnih in grmiščnih združb, pa tudi
negozdnih. Bil je izredno ustvarjalen, največkrat
citiran v ožjem in širšem jugovzhodnem območju
Balkanskega polotoka. Objavil je več kot dvesto
znanstvenih razprav, več univerzitetnih učbenikov
in mnogo poljudoznanstvenih člankov. Upokojil se
je leta 1984. Poleg predavanj na matični fakulteti je
bil honorarni docent na Naravoslovno-matematični
fakulteti v Beogradu. Bil je štipendist UNESC-a
(1960–1961), obiskoval je ustrezne ustanove v
Avstriji, Franciji, Belgiji, Danski in Italiji. Opravljal
je več strokovnih in drugih funkcij, med drugim
je bil prodekan in dekan Gozdarske fakultete, član
odborov za floro in vegetacijo Srbske akademije
znanosti in umetnosti, član in redaktor VKJ ter član
redakcijskega odbora Vegetacijske karte Evrope. Za
svoje delo je prejel več nagrad, med drugim nagrado
7. julij (1948), oktobrsko nagrado Beograda (1970),
red dela z rdečo zvezdo (1970) in druge.
Na prof. dr. Branislava Jovanovića me vežejo
globoke prijateljske vezi, prepletene z mnogimi
strokovnimi razpravami. Bil je vsesplošno razgledan,
človek časa, ko je šolanje človeku dajalo standardno
naravoslovno in humanistično izobrazbo. Strokovno
izredno izobražen, ne le v svoji ožji specialnosti, je
imel tudi široko enciklopedično znanje v gozdarski
stroki in v naravoslovju sploh. Kot človek je bil
prijazen, galanten in strpen do sogovornikov ter
priljubljen med kolegi in prijatelji.

Akademik dr. Mitja ZUPANČIČ
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