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Uvodnik Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) 
je tujerodna invazivna vrsta, ki je bila v Evropo 
vnesena iz Vzhodne Azije in lahko zelo poškoduje 
listje različnih vrst brestov (Ulmus spp.) (BLANK 
et al., 2010, ZANDIGIACOMO et al., 2011). A. 
leucopoda je bila v Evropi prvič najdena leta 2003 
na Poljskem in Madžarskem. Kmalu za tem se je 
ta škodljivec prvič pojavil še v Romuniji (2005), 
Ukrajini (2006), na Slovaškem (2007), v Avstriji 
(2009) (BLANK et al., 2010), Italiji (2009) (ZAN-
DIGIACOMO et al., 2011) in po zadnjih podatkih 
tudi v Nemčiji in Srbiji (EPPO 2011). Transport 
in mednarodno trgovanje s sadikami brestov ter 
naravno širjenje z letenjem so najverjetneje glavni 
vzroki tako hitrega širjenja po Evropi. Škodljivca, 
ki smo ga poimenovali brestova grizlica,  so leta 
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Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda 
(Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji
The First Record of the Invasive »Zigzag« Sawfly Aproceros leucopoda 
(Hymenoptera: Argidae) in Slovenia

Maarten de GROOT1, Tine HAUPTMAN2, Gabrijel SELJAK3

Izvleček:
Groot, de M., Hauptman, T., Seljak, G.: Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: 
Argidae),v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 4. Prevod 
avtorji, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic, angleškega Breda Misja.
Poročamo o prvi najdbi invazivne vrste Aproceros leucopoda v Sloveniji. Značilne izjede listov v t. i. »cikcak« obliki 
smo prvič opazili konec septembra 2011 v Rožni dolini pri Novi Gorici. V začetku oktobra smo znamenja napada 
brestove grizlice našli tudi v Arboretumu Volčji Potok in v Botaničnem vrtu v Ljubljani. Večina odkritih napadenih 
dreves je poljskih brestov (U. minor), poškodbe pa so bile najdene tudi na golem brestu (U. glabra). Pregledali smo 
tudi dve lokaciji v Prekmurju, vendar tam nismo našli znamenj napada vrste A. leucopoda. . Opisana je biologija 
vrste ter možnosti njenega obvladovanja.
Ključne besede: tujerodna invazivna vrsta, Hymenoptera, Argidae, Aproceros leucopoda, Ulmus spp. , Slovenija

Abstract:
Groot, de M., Hauptman, T., Seljak, G.: The First Record of the Invasive »Zigzag« Sawfly Aproceros leucopoda 
(Hymenoptera: Argidae) in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 1. In Slo-
venian, abstract in English, lit. quot. 4. Translated by authors, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic, 
proofreading of the English text Breda Misja.
The first finding of the invasive “zigzag” sawfly Aprocerosleucopoda in Slovenia has been reported. The feeding 
tracks were first discovered in Rožna dolina near Nova Gorica in late September 2011. At the beginning of October, 
typical larva feeding symptoms were also observed on the localities Arboretum Volčji Potok and Botanical garden 
in Ljubljana. Most of the damaged trees were Field elms (U. minor), but also a few attacked Wych elms (U. glabra) 
were found.  However, no signs of this species have been observed in the two checked places in Prekmurje yet. The 
biology of A. leucopoda and the possibilities of its control are discussed.
Keywords: alien invasive species, Hymenoptera, Argidae, Aproceros leucopoda, Ulmus spp., Slovenia
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2009 našli le nekaj deset kilometrov od meje 
med Slovenijo in Italijo (ZANDIGIACOMO et 
al., 2011). Pričakovati je bilo, da se bo vrsta hitro 
razširila tudi v Slovenijo, vendar je vse do pred 
nedavnim pri nas nismo odkrili.

Znamenja napada brestove grizlice smo prvič 
opazili 25. septembra 2011 na poljskem brestu (U. 
minor) v Rožni dolini pri Novi Gorici. Značilne 
izjede listov v t. i. »cikcak« obliki (slika 1) smo 
28. septembra 2011 našli še na poljskem brestu v 
Novi Gorici in 9. oktobra na isti vrsti v Kromberku. 
Na vseh treh lokacijah so bile poškodbe na listih 

Gozdarski vestnik prehaja v 70. Letnik

V prvi številki Gozdarskega vestnika daljnega leta 1938, ki ga je iz Maribora pospre-
mil med slovenske gozdarje – inženirje, tehnike, logarje, čuvaje in lovce,  gozdne 
posestnike, posestnike žag in lesnoindustrijce, gozdne delavce, lesne trgovce in 
vzgojitelje mladih –, je urednik Stanko Sotošek v uvodniku med drugim zapisal: V 
listu bomo obravnavali vse gozdarske panoge, ki so važne za slovensko gozdno gospo-
darstvo. Priobčevali bomo članke in razprave, ki bodo tolmačili gojenje, varstvo in 
izkoriščanje gozdov, izmero lesa in zemljišč, urejanje gozdov, gozdne zgradbe, urejanje 
hudournikov,, lesno industrijo in lesno trgovino. O lovstvu bomo pisali, kolikor je v 
zvezi z varstvom in gojenjem gozdov in kolikor splošno zanima gozdne posestnike. 
Med obvestili bomo prinašali zakonite predpise, odredbe, pravilnike, okrožnice, 
kratke vesti iz vseh panog gozdarstva, statistične podatke, poročila iz raznih krajev, 
osebne vesti, novosti iz strokovne književnosti, trgovske navade, stanje lesnega trga, 
cene gozdnih pridelkov, borzna poročila in razne sodobne gozdarske zanimivosti. Na 
strokovna vprašanja bomo odgovarjali v Dopisni gozdarski posvetovalnici. Strokovne 
gozdarske besede in izraze pa bomo zbirali in tolmačili njihov pomen v Gradivu za 
slovenski gozdarski slovar. Vsebino lista bo ponazarjalo čim več črtežev, načrtov in slik.

Pa preskočimo 74 let (med drugo svetovno vojno Gozdarski vestnik ni izhajal) 
od izida prve številke. Stanje v gozdarstvu ni najbolj vzpodbudno, pestijo nas 
družbene, ekonomske in moralne krize, kar se odraža tudi pri vse  manjši nakladi 
revije. V začetku januarja 2012 smo se ob vstopu v 70. letnik Gozdarskega vestnika 
na Uredniškem odboru temeljito pogovorili in si postavili naslednje najpomemb-
nejše usmeritve:

Pobuda, da poskušamo za Gozdarski vestnik doseči uvrstitev med vplivne revije 
(pridobitev faktorja vpliva), je bila načeloma sprejeta, vendar je bilo poudarjeno, da 
imamo v Sloveniji dve gozdarski reviji (Gozdarski vestnik in Zbornik gozdarstva 
in lesarstva), ki se morata dopolnjevati, in da je treba skrbeti za napredek obeh. Pri 
Gozdarskem vestniku si bo treba prizadevati   za objavljanje znanstvenih člankov, 
usmerjenih v aplikativnost. Za ta namen moramo vzpodbuditi tudi gozdarske 
strokovnjake iz operative (Zavod za gozdove, koncesionarji), da bo v reviji več 
argumentiranih praktičnih izkušenj. Vsi deli gozdarstva morajo storiti vse, da 
najdemo strokovnjake, ki bodo svoje bogate izkušnje (uspehe, težave in ovire) 
in aktualnost predstavili strokovni javnosti. Ta pot je nujna, če želimo omogočiti 
prihodnost revije. S pridobitvijo piscev z robnih področij (varstvo narave, lesarji  
…) bomo z revijo prešli v širši prostor.

V Sloveniji imamo precej lastnikov velikih gozdnih kompleksov in tudi do njih 
bi moral priti Gozdarski vestnik.

Da bi ocenili sprejemljivost, berljivost, pozitivne strani in pomanjkljivosti  revije 
ter vzroke za zmanjševanje naklade, bomo odzivnost med naročniki in bralci 
preverili z anketo.

Jeseni 2012 bomo 70. letnik Gozdarskega vestnika obeležili s strokovnim posve-
tovanjem. 

Mag. Franc PERKO
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še zelo redke, imagov oziroma ličink škodljivca 
pa nismo našli.

Kmalu za prvo najdbo na Primorskem smo 
znake napada brestove grizlice odkrili tudi v 
osrednjem delu Slovenije. 5. oktobra 2011 smo 
namreč značilne poškodbe listja opazili na dre-
vesu Ulmus minor‘Sarniensis‘ v Arboretumu 
Volčji Potok. Naslednji dan smo na območju 
Arboretuma Volčji Potok in v Botaničnem vrtu 
v Ljubljani opravili natančnejši pregled brestov 
(Ulmus spp.). Pregledali smo enajst dreves, zna-

menja napada brestove grizlice pa ugotovili na 
petih drevesih (Preglednica 1, Slika 2). Poleg izjed 
smo našli tudi nekaj izpraznjenih kokonov na 
spodnji strani listov (Slika 3), medtem ko v tleh 
nismo našli kokonov. Za najdbo škodljivca smo 
bili tudi tod nekoliko prepozni. Če primerjamo 
poškodovanost petih napadenih dreves, je bilo 
listje na dveh drevesih poljskega bresta (U. minor) 
nekoliko bolj poškodovano kot listje na dveh dre-
vesih gorskega bresta (U. glabra) ter na drevesu 
bresta (Ulmussp.), ki ni bilo vrstno določeno. 

Slika 1: Listi poljskega bresta (U. minor) z izjedami, ki jih povzročajo mlade ličinke brestove grizlice (Aproceros leucopoda).
Figure 1: Leaves of the field elm (U. minor) with feeding tracks of young Aprocerosleucopoda larvae.

Datum/Date Lokacija/Location GK(y) GK(x) Gostitelj/Host plant
25. 9. 2011 Rožna dolina 394652 89549 Ulmus minor
28. 9. 2011 Nova Gorica 396018 91266 Ulmus minor
5. 10. 2011 Arboretum Volčji Potok 470345 115558 Ulmus minor ‘Sarniensis’
6. 10. 2011 Botanični vrt Ljubljana 462787 99677 Ulmus minor
6. 10. 2011 Botanični vrt Ljubljana 462762 99677 Ulmus glabra
6. 10. 2011 Arboretum Volčji Potok 470380 115903 Ulmus sp.
6. 10. 2011 Arboretum Volčji Potok 470347 116005 Ulmusglabra
9. 10. 2011 Kromberk 396460 91895 Ulmus minor

Na hibridih U. x hollandica ‚Jacqueline Hillier‘ 
nismo odkrili znamenj napada.

12. oktobra smo pregledali tudi več brestov 
(Ulmus spp.) na območju Hraščice in Ižakovcev 
v Prekmurju, vendar na listju nismo našli zna-
čilnih izjed.

Preglednica 1: Podatki prvih najdb poškodb vrste Aproceros leucopoda v Sloveniji
Table 1: Data on the first findings of the Aproceros leucopoda symptoms in Slovenia

Slika 2: Lokacije prvih 
najdb vrste Aproceros 
leucopoda
Figure 2: Locations of 
the first findings of the 
Aproceros leucopoda

Slika 3: Kokon brestove grizlice (Aproceros leucopoda) na spodnji strani lista poljskega bresta (U. minor)
Figure 3: Aproceros leucopoda cocoon on the leaf underside of the Field elm (U.minor) 

2 OPIS
2 DESCRIPTION

Kot smo že omenili, so značilni simptomi napada 
izjede listov v t. i. »cikcak« obliki (zaradi značilnih 
simptomov tudi angleško ime Zigzag elm sawfly), 

Groot, de M., Hauptman, T., Seljak, G.: Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: 
Argidae),v Sloveniji

Groot, de M., Hauptman, T., Seljak, G.: Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: 
Argidae),v Sloveniji
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ki jih povzročajo mlade ličinke brestove grizlice 
(Slika 1). Pozneje napadeni list lahko popolnoma 
požre, razen glavne listne žile. Odrasle osebke 
in ličinke vrste A. leucopoda je mogoče določiti 
po ključu, ki so ga sestavili BLANK in sodelavci 
(2010). Imagi so male osice, ki imajo dva para 
kril, črno rjavo telo, bele noge in tridelne tipalke z 
izrazito daljšim zadnjim členom. Ličinke so zelene 
in imajo 2 do 3 pare prsnih nog in osem parov 
zadkovih nog. Na 2. in 3. paru prsnih nogah so 
značilne rjave proge v obliki črke T, rjavo progo 
pa imajo tudi ob straneh glave.

3 BIOLOGIJA
3 BIOLOGY

A. leucopoda napada različne vrste brestov 
(Ulmus spp.). V Evropi je bila doslej najdena na 
poljskem brestu (U. minor), golem (U. glabra), 
sibirskem (U. pumila)) in dolgopecljatem (U. 
laevis) brestu (BLANK et al. 2010) in tudi na 
vrstah U. davidiana, U. japonica inU. laciniata 
(EPPO 2011).

Po podatkih z japonskega otoka Hokkaido, 
kjer je ta vrsta domorodna, se imagi A. leucopoda 
pojavljajo od sredine maja do začetka septembra, 
ličinke pa od konca junija do konca septembra 
(BLANK et al., 2010). Razvijejo se štirje rodovi 
na leto. Odrasle osice so aktivne od sredine 
do konca maja, od začetka do konca junija 
ter v začetku avgusta in v začetku septembra. 
Brestova grizlica prezimuje kot buba v opadu 
oziroma v tleh.

A. leucopoda se razmnožuje partenogenetsko 
(teletokija) (BLANK et al., 2010). Samci se ne 
pojavljajo. Značilen je zelo hiter razvoj od jaj-
čeca do imaga. Samice na rob brestovih listov 
posamično odložijo 7 do 49 jajčec. Ličinke se 
izležejo v 4 do 8 dneh in se nato v 15 do 18 dneh 
šestkrat levijo. Ličinka zadnjega stadija naredi 
bodisi rahel mrežast kokon ali pa nekoliko bolj 
kompaktenčvrst kokon s trdnejšimi stenami. 
Rahli mrežasti kokoni so po navadi pritrjeni 
na spodnji strani brestovih listov (Slika 2), 
redko na vejicah ali na tleh. Ličinka se v rahlem 
kokonu zabubi v 2 do 3 dneh, v 4 do 7 dneh pa 
se že razvije odrasel osebek. Trdni kokoni so 
namenjeni prezimovanju, v naravi pa jih najdmo 
v opadu in zemlji.

Zaradi precej podobnih podnebnih razmer 
je domnevno razvojni krog v Evropi podoben 
kot na Japonskem. Prve raziskave v Italiji in na 
Madžarskem so sicer pokazale, da se prvi rod 
lahko pojavi že sredi aprila (BLANK et al., 2010; 
ZANDIGIACOMO et al., 2011). 

4 ŠKODA IN OBVLADOVANJE
4 DAMAGE AND CONTROL 

MEASUREMENT

Poškodovanost napadenih dreves, ki smo jih 
odkrili v Volčjem Potoku in v Ljubljani, sicer še 
ni velika, predvidevamo pa, da se bo vrsta hitro 
razširila in kmalu povzročala večjo škodo. A. 
leucopoda se namreč zaradi partenogenetskega 
načina razmnoževanja, hitrega razvoja od jajčeca 
do imaga in sposobnosti oblikovanja več rodov na 
leto lahko zelo hitro namnoži in povzroči popolno 
defoliacijoizgubo listov na brestih brestov v urba-
nih območjih pa tudi v gozdu (BLANK et al., 2010; 
EPPO 2011). Raziskave na nekaterih območjih v 
Romuniji in na Madžarskem, kjer se je brestova 
grizlica že precej namnožila, so pokazale, da je 
poškodovanost krošenj posameznih dreves zaradi 
žretja ličink od 50 do 100 % (BLANK et al., 2010). 
Iste raziskave so pokazale, da so pogosto zgornji 
deli krošnje nekoliko bolj prizadeti. Napadena 
drevesa se navadno ponovno olistajo, lahko pa 
zaradi napada posamezne veje v krošnji tudi 
odmrejo. Ponavljajoče defoliacijeizgube listov 
drevo precej oslabijo, ki je zato bolj dovzetno za 
druge škodljive dejavnike.

BLANK in sodelavci (2011) so dokazali, da 
z uporabo insekticidov sicer lahko zmanjšamo 
število ličink, kljub temu pa menijo, da škodljivca 
zaradi velike razširjenosti in sposobnosti hitre 
ponovne naselitve tretiranih površin ni mogoče 
iztrebiti z lokalno uporabo kemičnih sredstev. 
Brestovo grizlico zajeda vrsta Blondelia nigripes 
(Diptera, Tachinidae), ki se sicer pojavlja tudi v 
Sloveniji (FAUNA EUROPAEA, 2011), a ker ima 
tudi veliko drugih gostiteljev, za naravno omeje-
vanje vrste A. leucopoda ni dovolj učinkovita. Za 
določitev ustreznih ukrepov za obvladovanje vrste 
so nujne nadaljnje raziskave.

To je poročilo o prvi najdbi invazivne vrste A. 
leucopoda v Sloveniji. Poleg holandske brestove 
bolezni se je pojavil nov škodljivec, ki še dodatno 

ogroža preživetje brestov v naših gozdovih. Da gre 
za resen problem varstva gozdov v Evropi, priča 
tudi podatek, da je bil škodljivec pred nedavnim 
uvrščen tudi na t. i. Alarmni seznam EPPO (EPPO 
2001). V naslednjih letih bomo spremljali širjenje 
te vrste, beležili škodo, ki jo bo povzročila, in 
raziskovali njeno bionomijo. Zato prosimo vse, ki 
bi odkrili kakršne koli poškodbe listja brestov, da 
o tem poročajo v okviru poročevalske prognos-
tično-diagnostične službe za gozdove ali obvestijo 
avtorje tega članka. 
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1  UVOD IN HIPOTEZE
1  INTRODUCTION AND HYPOTHESIS

Slovenija je morala z vstopom v EU leta 2004 
določiti posebna varstvena območja in jih vključiti 
v evropsko omrežje območij Natura 2000. Od 
takrat naprej mora vzdrževati in ohranjati ali 
izboljšati stanje na teh območjih, kar pa izvaja 
z implementacijo območij Natura v obstoječe 
gozdnogospodarske načrte. Na območjih Natura 
2000 so gozdnogospodarski načrti gozdnogospo-
darskih enot s sprejetjem Operativnega programa 
upravljana z območji Natura 2000 za obdobje 
2007–2012 in z Zakonom o ohranjanju narave pri-
dobili status načrtov, ki so potrebni za ohranjanje 
in vzpostavitev ugodnega stanja kvalifikacijskih 
vrst in habitatnih tipov. Ker je večina območij 

Pojem participacija v Sloveniji ni čisto nov, zato 
smo se osredotočili tudi na analizo dosedanjega 
izvajanja participativnih postopkov in na podlagi 
ugotovitev podali priporočila za nadaljnje delo in 
morebitno izboljšanje.

Pri pripravi prispevka smo si postavili nasle-
dnje hipoteze:
–  načrte za območja Natura 2000 in gozdnogo-

spodarske načrte je bolje združevati, kot pa jih 
izdelovati ločeno,

–  ker so gozdnogospodarski načrti gozdnogospo-
darskih enot postali orodje ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, je potrebno širše vključevanje 
deležnikov vsaj na predhodno prepoznanih 
konfliktnih območjih,

–  proces priprave in sprejemanj gozdnogospo-
darskega načrta temelji na načelih participacije, 
vendar v veliki meri zgolj na informiranju in 
v zelo majhnem deležu tudi na posvetovanju,

–  zakonska izhodišča, povezana z vključevanjem 
deležnikov v proces izdelave gozdnogospodar-
skih načrtov, so jasna,

–  vključitev deležnikov v pripravo gozdnogo-
spodarskih načrtov omogoča izobraževanje 
deležnikov o pomembnosti ohranjanja habi-
tatnih tipov in vrst v območju Natura 2000 in 
tako pripomore k izdelavi takšnih načrtov, ki 
bodo veliko pripomogli k ohranjanju habitatnih 
tipov in vrst v prihodnje.

2 METODE DELA
2 METHODS

Pomemben del raziskave, s katerim smo pridobili 
podatke, je bil anketni vprašalnik, ki smo ga poslali 
po elektronski pošti 42 pripravljavcem gozdno-
gospodarskih načrtov na območjih Natura 2000 
za leta 2008, 2009 in 2010, saj se je od leta 2008 
začel upoštevati Operativni program. Anketni 
vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, pri čemer je 
prvi del vezan na vprašanja, povezana z vključe-
vanjem javnosti pri izdelavi gozdnogospodarskih 
načrtov, drugi del pa z vprašanji s področja varo-
vanih območij Natura 2000. Anketa je obsegala 
16 vprašanj kombiniranega tipa. Odgovore smo 
zbirali prek spletne ankete od 14. 12. 2010 do 
konca januarja 2011. V mesecu in pol smo dobili 
29 odgovorov, kar pomeni, da je na prošnjo po 
izpolnitvi vprašalnika odgovorilo 70 % vprašanih. 

1 D. B. K., univ. dipl. inž. gozd.,  Bratovševa pl. 10, 1000 
Ljubljana
2 Doc. dr. D. K., Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
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Natura 2000 v gozdovih in ker so gozdovi prete-
žno zasebni, je treba za uspešno pripravo ciljev 
in ukrepov in za njihovo poznejšo uresničitev v 
sam načrtovalni proces vključiti deležnike. Namen 
raziskave je bil analizirati, kakšne so zakonske 
podlage za ohranjanje narave v Sloveniji in kakšne 
so možnosti za uspešno izvajanje participativnih 
postopkov. Za uspešen postopek participacije je 
potrebna dobra teoretična podlaga, kako izvesti 
participativni postopek. Šele potem lahko posto-
pek participacije uspešno prenesemo v prakso, 
torej v proces gozdnogospodarskega načrtovanja. 

3 ANALIZA ZAKONODAJE 
NA PODROčJU 
GOZDNOGOSPODARSKEGA 
NAčRTOVANJA ZA VAROVANA 
OBMOčJA

3 ANALYSIS OF LEGISLATION ON 
FOREST MANAGEMENT PLANNING 
FOR PROTECTED AREAS

Varstvo narave postaja vedno pomembnejše, 
zato se zakonodaja sprejema na različnih ravneh: 
mednarodni, evropski in nacionalni. Na glo-
balnem nivoju so to predvsem zaveze, sprejete 
v okviru Organizacije združenih narodov, za 
varstvo narave pa je to predvsem Konvencija 
o biotski raznovrstnosti (CBD) (Golob, 2011). 
CBD namenja veliko pozornost ekosistemskemu 
pristopu, trajnosti rabi, družbeno-gospodarskemu 
okolju, podatkom ter določilom, ki so potrebna 
za spremljavo stopnje ohranjenosti gozdne biot-
ske raznovrstnosti. Program omenja zavarovana 
območja kot enega od mnogih mehanizmov za 
doseganje ciljev (Golob, 2007). CBD je v pravni 
red EU večinoma prenesena z dvema direktivama, 
in sicer z Direktivo o ohranjanju prostoživečih 
ptic in Direktivo o ohranjanju habitatov. Na 
evropskem nivoju je pomembna tudi Aarhuška 
konvencija, ki prispeva k sodelovanju javnosti v 
odločanju pri okoljskih zadevah in tako pripomore 
k varstvu pravic vsake osebe, da živi v okolju, ki 
je primerno za njeno zdravje in blaginjo (Marega, 
2010). Vse to so pravna dejstva, ki jih je treba v 
veliki meri upoštevati pri oblikovanju nacionalne 
gozdne politike (Golob, 2011).

4  GOZDNOGOSPODARSKI 
NAčRTOVANJE IN NATURA 2000

4  FOREST MANAGEMENT 
PLANNING AND NATURA 2000

Med državami Evropske unije je Slovenija v samem 
vrhu glede na delež omrežij območij Natura 2000 
(Skoberne, 2011). Zato je treba pripisati velik 
pomen izdelavi gozdnogospodarskih načrtov 
za upravljanje z gozdovi. V proces izdelave goz-
dnogospodarskih načrtov je treba po slovenski 
zakonodaji vključiti javnost, pa tudi posebne 
smernice za varstvo območij Natura 2000.

Burgar Kuželički, D., Krajčič, D.: Vključevanje deležnikov v pripravo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih 
enot na območju Natura 2000Znanstvena razprava
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Območja Natura 2000 se varuje prek nara-
vovarstvenih smernic, ki jih mora v Sloveniji 
izdelati Zavod RS za ohranjanje narave (ZRSVN). 
Vključitev naravovarstvenih smernic v GGN je 
določeno v pravilniku o gozdnogospodarskem 
načrtovanju. V Sloveniji smo ukrepe za dose-
ganje varstvenih ciljev vključili v že obstoječe 
gozdnogospodarske načrte, ki so tako postali 
neposredno potrebni za varstvo območij Natura 
2000 (Kogovšek et al., 2011). 

Tako smo rešili problem usklajevanja posebnih 
upravljavskih načrtov za območja Natura z goz-
dnogospodarskimi načrti, kar na koncu privede 
tudi do večje realizacije varstvenih ukrepov. 
Tudi gozdni načrtovalci se v kar 76 % strinjajo, 
da ločeno načrtovanje za varovana območja ne 
bi pripomoglo k večjemu pomenu načrtov za 
območja Natura 2000.

5  PARTICIPATIVNO NAčRTOVANJE
5  PARTICIPATORY PLANNING
5.1  Participacija v načrtovalnem procesu
5.1  Participation in the planning process
Participativno načrtovanje pomeni sodelovanje 
deležnikov v načrtovalnem procesu – s partici-
pativnimi postopki lahko v proces načrtovanja 

(odločanja) poleg strokovnjakov (načrtovalcev) 
vključimo različne javnosti. Tako lahko tisti, ki jih 
zadevajo rezultati načrtovanja, postanejo soudele-
ženci v procesu načrtovanja (Bončina et al., 2004). 

Vendar same participacije ne moremo omejiti 
na posamezno fazo načrtovalnega proces, smiselno 
mora biti vgrajena v celoten načrtovalski proces. V 
Sloveniji imamo v načrtovalnem procesu naslednje 
faze: pripravljalna faza, analiza stanja, opredelitev 
ciljev, načrtovanje, spremljava. V anketi smo 
vprašali, kateri od omenjenih faz je participacija 
deležnikov najpogostejša (Slika 1).

Iz odgovorov je razvidno, da je participacija 
najbolj opazna v pripravljalni fazi, najmanj pa v fazi 
analize stanja in spremljave. Pri fazah opredelitev 
cilja in načrtovanje je participacija deležnikov 
nekoliko večja, saj tod deležniki lahko izrazijo 
svoje želje in zahteve do gozda (Slika 1).

Obveščanje javnosti 
Obveščanje o procesu sodelovanja javnosti 

naj bo pravočasno, razumljivo in informativno. 
Mežnarič (2008) v Priročniku za načrtovanje, 
vodenje in vrednotenje sodelovanja našteva 
naslednje načine obveščanja: strokovna revija/
bilten, spletna stran, oglasi v dnevnih časopisih, 
forum, letaki. 

Slika 1: Odgovori na vprašanje, v kateri fazi načrtovalnega procesa je participacija najbolj opazna in kje najmanj?
Figure 1: Answer to the question: In which stage of the planning process is the participation the most and in which 
the least common?

Oblike sodelovanja javnosti
Poznamo različne načine vključevanja lokal-

nega prebivalstva v načrtovalni proces za razvoj 
zavarovanega območja (Getzner et al., 2010). Pri 
izbiri načinov je pomembno, da z njimi prido-
bimo mnenje in predloge javnosti. Lahko upora-
bljamo naslednje oblike: javna predstavitev, javna 
obravnava, delavnica, sestanki z zainteresiranimi 
deležniki ali skupinami, skupine za oblikovanje 
vizij in scenarije, raziskave javnega mnenja, 
razgrnitev načrta in druge metode participacije. 
Pri nas smo z anketo ugotovili (Slika 2), kateri 
načini vključevanja javnosti so najpogostejši pri 
delu načrtovalcev. 

Participacija deležnikov se v večji meri upora-
blja samo pri javni razgrnitvi (osnutkov) načrtov 
(Slika 2), in to skoraj v vseh primerih. Manj se 
uporabljajo javne razprave in še v manjši meri 
obvestila in informacijska besedila. Druge oblike 
participacije, kot so seminarji, predstavitve, raz-
stave, skoraj niso v rabi. Malo bolj uporabljena 
oblika participacije so posveti, delavnice in delovne 
skupine. Za vse tri najpogosteje uporabljene načine 
pa je značilna pretežno enosmerna komunikacija. 

3.2.2 Posledice participacije
3.2.2 Consequences of participation

Pri participaciji se srečujemo s pozitivnimi in 
negativnimi posledicami pa tudi ovirami, izzivi 
in tveganji.

Slika 2: Kateri način vključevanja deležnikov je najpogostejši pri vašem delu? 
Figure 2: Which way of stakeholder involvement is the most common in your work?

Pozitivne posledice participacije deležnikov 
v načrtovalnem procesu so izboljšanje kakovosti 
načrtov. Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) 
omenja naslednje pozitivne posledice (Marega, 
2010):
–  povečan občutek lastništva,
–  večja naklonjenost območjem ohranjanja 

narave,
–  povezava med načrtovanjem za zaščito in 

načrtovanjem za razvoj,
–  primeren komunikacijski mehanizem. 

Participacija prinaša tudi negativne posledice, 
ki ji ne kaže spregledati. Izpostavimo lahko pred-
vsem naslednje:
–  večja poraba časa in večji administrativni 

stroški,
–  nevarnost zlorabe participacije s strani eks-

tremnih skupin, katerim participacija služi za 
zavlačevanje in ne za iskanje rešitve,

–  možnost eskalacije konfliktnih situacij,
–  pretirana pričakovanja,
–  omejeno število stališč, problem reprezenta-

tivnosti in legitimnosti sodelujočih (Bončina 
in sod., 2004).

Ena od negativnih posledic je možnost izrabe 
participacije za zavlačevanje, namesto za iskanje 
rešitve. Rezultati ankete so pokazali, da večina, 55 
% načrtovalcev, meni, da vključevanje javnosti ne 
povzroča težav pri pravočasnem potrjevanju goz-
dnogospodarskih načrtov, 31 % jih je odgovorilo, 
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da se to dogaja občasno, 14 % pa je že imelo takšno 
izkušnjo. V prihodnosti bi bilo morda primerno 
ozaveščati javnost o pravem namenu participacije 
in tako preprečiti, da bi se le-ta zlorabljala. 

Vključitev deležnikov je zahteven proces, ki ga 
velikokrat spremljajo omejitve in ovire (Slika 3).

Rezultati kažejo, da zakonodaja, finančne 
zmožnosti ne povzročajo težav pri vključevanju 
deležnikov. Odgovori so približno enakomerno 
razporejeni pri drugih omejitvah, kjer je mogoče še 
vedno največja omejitev zainteresiranost javnosti 
in informiranost. 

3.3 Deležniki
3.3 Stakeholders
Deležniki (ang. stakeholders) gozdarskega načr-
tovanja so posamezniki, skupine, organizacije itn., 
ki jih zadeva vsebina načrtov oziroma, ki lahko 
vplivajo na načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi 
(Bončina et al., 2004). Razmere v GGO in GGE 
v Sloveniji so zelo raznovrstne, zato so različne 
tudi interesne skupine med območji in znotraj 
območij. Na splošni ravni lahko razlikujemo 
naslednje interesne skupine (Bončina, 2004): 
gozdni posestniki, gozdarske organizacije, upravni 
organi, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, 
druge gospodarske družbe. 

V anketi, izvedeni med načrtovalci, smo se 
pozanimali, kateri deležniki imajo največji interes 
za sodelovanje v procesu gozdnogospodarskega 

Slika 3: Odgovori na vprašanje, katere so glavne omejitve pri vključevanju deležnikov v proces participacije?
Figure 3: Answer to the question: Which are the main constraints for involving stakeholders in the participation process?

načrtovanja (Slika 4). To so gozdni posestniki 
in gozdarske organizacije. Gozd je za lastnike 
namreč dodaten ali pa tudi glavni vir dohodka. 
Gozdarske organizacije, mednje lahko štejemo 
gozdarske gospodarske družbe, imajo velik interes 
sodelovati, saj izvajajo dela v gozdu, predvsem pa 
v državnih gozdovih, kjer se gozdno gospodarske 
družbe pojavljajo kot koncesionarji. 

Bolj bi bilo treba vključiti druge gospodarske 
družbe, na primer turistične in kmetijske družbe. 
Predvsem turistične bi morale aktivneje sodelo-
vati, saj bi tako lahko okrepili tudi druge funkcije 
gozda, ne le lesnoproizvodne. 

Določitev deležnikov
Ko razvijamo participativni proces, je treba 

razjasniti, na koga lahko vplivajo odločitve in 
dejanja in kdo ima moč vplivati nanje. Zato je treba 
pred začetkom procesa poiskati ključne deležnike 

Slika 4: Odgovori na vprašanje, kateri deležniki so bili doslej najpogostejši pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov?
Figure 4: Answer to the question: Which stakeholders where mostly involved in the creation of management plans until now?

v želji, da bi zagotovili sodelovanje vsakogar, na 
katerega interese vplivamo neposredno ali posre-
dno, z informacijami, izkušnjami in strokovnimi 
znanjem o določeni temi ali z možnostjo nadzora 
ali vpliva na sredstva za izvršitev (Marega, 2010). 

Najučinkovitejši način za pridobitev jasne slike, 
kdo so relevantni deležniki, je analiza deležnikov, 
ki je določitev vseh relevantnih deležnikov, razlo-
čevanje med njihovimi različnimi kategorijami in 
raziskava odnosov med območji ohranjanja narave 
in deležniki in med njimi samimi. Analiza dele-
žnikov omogoča njihovo razvrstitev po prioritetah 
glede na njihov interes in vpliv na njihov interes 
in vpliv na načrtovalni proces (Marega, 2010). 

Odgovori načrtovalcev (Slika 5) so zaskrblju-
joči, saj nakazujejo, da kar 62 % načrtovalcev ni 

Slika 5: Ali ste pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov 
že kdaj opravili analizo deležnikov?
Figure 5: Did you carry out the analysis of stakeholders 
in the process of management plan creation? 

opravilo analize deležnikov. V prihodnje bi morali 
to izboljšati, saj bi tako dosegli večjo realizacijo 
GGN GGE in vzpostavili boljše sodelovanje med 
deležniki in načrtovalci. 

3.4  Participacija in območja Natura 2000
3.4  Participation and Natura 2000 sites
Participacija državljanom omogoča močnejši glas 
pri okoljskem odločanju. To je eno od temeljnih 
načel trajnostnega razvoja in s tem trajnostnega 
upravljanja z gozdovi. »Okoljska vprašaja so 
najbolje obravnavana v sodelovanju z vsemi pri-
zadetimi državljani« (Tabbush, 2004). 

Sedanje stanje kaže, da po mnenju načrtovalcev 
večina deležnikov ni zadovoljna s povečanim 
pomenom varovanih območij, saj je 55 % vseh 

Slika 6: Kakšen je odziv 
deležnikov na povečan pomen 
varovanih območij?
Figure 6: What is stakeholders’ 
response to increased significance 
of protected areas like?
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odgovorov »zelo nezadovoljen« in »nezadovo-
ljen«. Velik delež deležnikov je tudi neodločenih 
in le manjši delež načrtovalcev je odgovoril, da se 
deležniki odzivajo pozitivno (Slika 6). Tudi slika 
7 prikazuje, da se lastniki veliko bolj zanimajo za 
ekonomske dobrine kot za varstvo narave. Mogoče 
bi bilo treba v primeru omejevanja gospodarjenja 
z gozdovi na območjih Natura 200, lastnikom 
nadomestiti izgubo dohodka. Vendar pa pro-
gram razvoja podeželja ne predvideva nobenih 
nadomestil lastnikom gozdov, ki gospodarijo na 
način, ki prispeva k ohranjanju kvalifikacijskih 
vrst in habitatnih tipov. V prihodnosti bi bilo 
treba to spremeniti, saj bi tako lahko motivirali 
lastnike gozdov, da bi predvidene ukrepe tudi 
izvajali (Rozman et al., 2011).

Na področju vključevanja deležnikov in oza-
veščanja o varovanih območjih se je zelo veliko 
naredilo s projektom NATREG (slov: Upravljanje 
naravnih bogastev in varovanih območij kot 
priložnost za trajnosti razvoj). Glavni namen 
projekta NATREG je prikaz in promocija poten-
cialov varovanih območij, izboljšanje njihove 
razpoznavnosti in dobrih priložnosti za trajnosti 
razvoj, obenem pa tudi krepitev prepoznavnosti 
ohranjanja narave in okolja kot vrednote. Pri tem 
je predvsem pomembno vodenje s participacijo. 
Med projektom potekajo številna usposabljanja 
in delavnice za ključne deležnike regionalnega 
razvoja, prostorskega načrtovanja varovanja narave 
in preostalih povezanih sektorjev (NATREG, 2011).

4 DISKUSIJA
4 Discussion

Po raziskavi iz leta 2009, ki jo je izvedla EEA – 
European Environmental Agency, rezultati na 

Slika 7: Ali se deležniki zanimajo 
za ohranjanje varovanih območij 
(območja Natura 2000) ali v 
gozdu bolj vidijo ekonomske 
dobrine (les)?
Picture 7: Are stakeholder inter-
ested in preservation of protected 
areas (Natura 2000 sites) or do 
they see only economical benefits 
(wood) in the forest?

podlagi 26 kazalnikov kažejo, da cilji ohranjanja 
narave, postavljeni za leto 2010, ne bodo doseženi. 
Tudi sprejeta direktiva EU o obnovljivih virih 
energije, katere cilj je, da bodo obnovljivi viri do 
leta 2020 zavzemali 20 % energije v EU (Dossche 
et al., 2010), lahko negativno vpliva na doseganje 
ciljev za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti v 
evropskih gozdovih. To kaže, da članice niso vzele 
resno ciljev za leto 2010, kar je privedlo peljalo 
do zmanjšanja biotske pestrosti (Dossche et al., 
2010). Za uspešno ohranjanje biotske pestrosti 
bo treba pritegniti vse deležnike, ki so kakor 
koli povezani z okoljem, in jih vključiti v aktivno 
varstvo narave. V program razvoja podeželja bo 
treba dodati tudi možnost pridobitve finančnega 
nadomestila za lastnike, ki s svojimi površinami, 
ki so del območja Natura 2000, gospodarijo na 
način, ki ohranja biotsko raznovrstnost.

Deležniki, ki od gozda pričakujejo izpolnitev 
številnih potreb, lahko s svojimi prevelikimi zah-
tevami in ne primernimi dejanji negativno vplivajo 
na biotsko raznovrstnost. Ravno s tem namenom je 
treba poskrbeti za aktivno vključevanje deležnikov 
v proces načrtovanja, saj bi jih tako lahko izobra-
zili o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
obenem pa tudi bolj upoštevali njihove želje do 
gozda. Velika potreba po aktivnem vključevanju 
deležnikov se pojavlja predvsem na območjih z 
velikim številom deležnikov, kar je v Sloveniji 
pogost primer zaradi številnih lastnikov gozdov. 
Le uspešna vključitev vseh deležnikov privede 
do uspešne ohranitve območij. Delati bo treba 
tudi na dvosmerni vključenosti deležnikov in ne 
le na enosmerni, kot je bilo doslej najpogosteje. 

Projekte, kakršen je npr. projekt NATREG, bi 
bilo treba izvajati tudi vnaprej, saj veliko pripo-
morejo k večjemu pomenu zavarovanih območij 

in to dosežejo s participacijo deležnikov na danem 
območju. Le s participacijo bo javnost namreč 
dojela pomen pojma biotske raznovrstnosti in 
zakaj je tako pomembno, da jo ohranjamo. Projekti 
v okviru NATREG, npr. Komunikacijski načrt 
območja Pohorje (Koron in sod., 2010) ali pa tudi 
NATREG procesni načrt izdelave osnutka načrta 
upravljanja pilotnega območja Pohorje (Danev, 
2010), so postopen in nazoren prikaz uspešnega 
reševanja konfliktnih situacij na območjih Natura 
2000, po katerem bi se lahko zgledovale preostale 
članice EU. Seveda pa je proces participacije 
zahteven, zato je pomembno, da bi v prihodnosti 
več pozornosti namenili usposabljanju kadrov za 
uspešno moderiranje participativnega procesa, saj 
lahko le dober moderator doseže kompromise in 
uresniči cilje. 

Pomembno je sodelovanje med ZRSVN in 
ZGS, ki je bilo vzpostavljeno že na samem začetku 
določanja območij Natura 2000, pozneje pa se je 
sodelovanje še izboljšalo. V proces participacije 
bi bilo treba vključiti raziskovalne organizacije, ki 
bi lahko omogočile ekspertne ocene. Tako sodelo-
vanje lahko privede do bolj kakovostno narejenih 
načrtov in takšnih ukrepov, ki pomagajo dosegati 
cilje ohranjanja narave. Več pozornosti je treba 
nameniti vključevanju preostalih deležnikov, ki 
doslej niso aktivno sodelovali, saj bodo gozdno-
gospodarski načrti brez njihovega sodelovanja 
uresničeni le delno. 
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1 UVOD
Gozdna tla so kompleksen sistem abiotskih in 
biotskih dejavnikov, ki definirajo produktivnost 
in delovanje ekosistema. Gozdna tla so še posebno 
bogata z organizmi, med katerimi se vzpostavijo 
različne oblike medsebojnih vplivov (rastline, glive, 
živali, mikroorganizmi). Te kompleksne interakcije 
vplivajo na kroženje hranil in stabilnost gozdnih 
ekosistemov (ARSO 2001). Določanje organiz-
mov v tleh je pogosto oteženo, saj se pri številnih 
skupinah organizmov (predvsem rastlin in gliv) v 
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pristopov so kakovostni, zanesljivi in primerni za številne nadaljnje analize, na primer za indikacijo, kvantifikacijo, 
spremljanje dolgoživosti in preživetja ter analiz metabolne aktivnosti v tleh. V prispevku predstavljamo najpogosteje 
uporabljene molekularne pristope k analizam posameznih taksonov ali celotnih združb na konkretnem primeru 
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veliki meri v tleh pojavljajo le vegetativne oblike. 
Za enostavnejšo identifikacijodoločitev taksonov, 
ki se pojavljajo v gozdnih tleh, smo v zadnjih 
desetletjih razvili več pristopov, ki temeljijo na 
analizi informativnih regij v DNK organizmov. 

Pristopi se lahko razlikujejo glede na uporabljene 
metode, ciljno informacijo, kjer bodisi želimo 
identificirati posamezen osebek ali ovrednotiti 
pestrost in sestavo celotne združbe izbrane skupine 
organizmov. Glede na analizirane skupine in cilj 
analize moramo izbrati ustrezne informativne 
regije v genomih. Ne glede na izbran pristop 
molekularne metode temeljijo na primerjavah z 
referenčnimi bazami podatkov, zato sta uspeh in 
kakovost identifikacij odvisna predvsem od izbire 
ali priprave izbranih baz. V pričujočem prispevku 
želimo prikazati molekularne metode, ki jih 
lahko uporabljamo za identifikacijo organizmov 
v gozdnih tleh ter uporabo tovrstnih rezultatov 
na primeru indikacije stresa z mikobioindikacijo 
glede na analizo drobnih ektomikoriznih korenin.

2 METODE
Metode določanja taksonov temeljijo na nekaterih 
skupnih postopkih, ki se med seboj ne razlikujejo 
glede na analizirano skupino organizmov. Izbor 
sistema vzorčenja in ponovitev je ključen za 
zagotavljanje reprezentativnosti ter ob hkratnem 
standardiziranem vzorčenju tudi za medsebojno 
primerljivost rezultatov (KRAIGHER, 1996). 
Glede na nadaljnje postopke lahko iz odvzetih 
vzorcev izoliramo posamezne organizme ali se 
odločimo za pristop, v katerem hkrati izoliramo 
celotno populacijo ali združbo organizmov (Slika 
1). V obeh primerih moramo za molekularne 
pristope najprej iz vzorca ekstrahirati DNK, za 
kar lahko uporabimo katerega izmed komercialno 
dostopnih kompletov za specifično prilagojenih  za 
ekstrakcijo iz posameznih tipov vzorcev - iz rast-
linskega (WESTERGREN et ač., 2005) ali glivnega 
(GREBENC et al., 2009a) materiala; neposredno 
iz vzorcev zemlje in korenin; iz živalskih tkiv in 
izločkov (BAJC et al., 2011); itn. 

V naslednjem koraku iz vzorca ekstrahirane 
DNK pomnožimo izbrano regijo v genomu. 
Pomnoževanje v verižni reakciji z encimom 
polimerazo (PCR) je pogoj za nadaljnje analize, 
saj le tako pridobimo zadostne količine kopij 
tarčne DNK za nadaljnje postopke. Prvi primeri 
pomnoževanja in tovrstnih analiz so na večjem 
številu ektomikoriznih vzorcev opravili pred nekaj 
desetletji (WHITE et al., 1990). Najpogosteje se 
za potrebe identifikacije pri glivah uporablja ITS 

regije v ribosomalnih operanih (WHITE et al. 
,1990, GARDES/BRUNS, 1993), lahko pa tudi 
nekatere druge regije, na primer gene za beta-tubu-
lin (GLAS DONALDSON, 1995), elongacijski 
faktor 1 (WANG et al., 2006) in drugo.

Ne glede na izbrano regijo za analize praviloma 
pomnožujemoizraz ni v slov. rabi večino tarčnih 
regij v DNK, bodisi pri posameznem organizmu v 
vzorcu ali celotni združbi. Glede na način priprave 
vzorca lahko izbiramo nadaljnje pristope (Slika 1). 

Pri analizi posameznega taksona iz vzorca 
najpogosteje uporabljamo cenovno sprejemljiv 
pristop s primerjavo dolžin fragmentov po razrezu 
pomnožene z encimi restriktazam (RFLP) (GRE-
BENC et al., 2000) ali informativnejši pristop s 
sekvenciranjem celotne pomnožene regije DNK. 
Pogoj za analizo posameznega taksona v vzorcu 
je njegova predhodna izolacija, ki je lahko dol-
gotrajna, na primer pri ektomikoriznih glivah. 

Da bi se izognili izolacijam posameznega taksona 
iz vzorca, lahko uporabimo več molekularnih 
pristopov, s katerimi na temelju prisotnih molekul 
DNK v ekstraktu vzorca določamo pestrost celotne 
združbe ali taksonomske skupine. Na Gozdarskem 
inštitut Slovenije iz slednje skupine metod rutinsko 
uporabljamo DGGE (analiza pomnoženih fragmen-
tov DNK) z poliakrilamidno gelsko elektroforezo v 
gradientu denaturantov (GREBENC et al., 2006, 
2009b). Drugi pogosteje uporabljeni pristopi analiz 
združb so TGGE (analiza pomnoženih fragmen-
tov DNK z denaturirajočo temperaturno gelsko 
elektroforezo) in T-RFLP (analiza restrikcijskega 
polimorfizma dolžine končnih fragmentov). Pri-
stopa z uporabo čipov DNK (vključno s t. i. »bar-
coding«), pri kateri z uporabo kratkih referenčnih 
genetskih markerjev v DNK neznanega organizma 
identificiramo njegovo vrsto (KRESS et al,. 2005) 
in uporaba sekvenciranja nove generacije (t. i. 
pirosekvenciranje; ugotavljanje zaporedja nukle-
otidov glede na detekcije sproščanja pirofosfata ob 
vgradnji nukleotidov v nastajajočo verigo DNK 
(RONAGHI, 2001)) pa sta finančno še vedno težje 
dosegljiva, kljub veliki informativnosti rezultatov.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA
Ključni cilj molekularnih pristopov je preprosta in 
zanesljiva identifikacija posameznega organizma 
ali celotne združbe osebkov izbrane taksonomske 
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skupine v analiziranih vzorcih. Molekularne pri-
stope pri identifikaciji biokomponente v vzorcih 
gozdnih tal praviloma uporabljamo kot dopolnilno 
ali edino metodo analize taksonov in združbe. Z 
uporabo molekularnih metod lahko kot končni 
rezultat dobimo identifikacijo do vrste, predvsem, 
pogosto pa ne, oziroma je identifikacija mogoča 
zgolj na višjih taksonomskih enotah, zaradi 
pomanjkljivost v medmrežnih bazah podatkov, 
ki jih uporabljamo za identifikacijo. Analize 
posameznega taksona na nivoju nukleotidnega 
zaporedja omogoča nadaljnje analize sorodstvenih 
odnosov in razdalj do bližnjih sorodnikov, kar 
lahko uporabimo kot dodaten pristop za izboljša-
nje zanesljivosti identifikacije taksona. Na primeru 
ektomikoriznih gliv največkrat uporabljamo filo-
genetska drevesa, pripravljena na ravni rodu, kar 
omogoča zanesljivejšo identifikacijo ali nakazuje 
na prisotnost novih, še ne opisanih vrst (ŠTRAUS, 
2010, ŠTRAUS et al., 2011). Prav tako uspešno 
lahko z omenjenimi molekularnimi pristopi do 

t. i. kvantitativnem PCR. Molekularne metode 
omogočajo širok in od morfologije organizmov 
neodvisen pristop študije združb in posameznih 
taksonov. Kot take so pri analizah biokomponente 
lahko pomemben vir informacij za več nadaljnjih 
analiz in preračunov, na primer za indikacijo, kvan-
tifikacijo, spremljanje dolgoživosti in preživetja 
ter analiz metabolne aktivnosti v tleh.
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Slika 1: Najpogostejši molekularni pristopi pri identifikaciji  biokomponente (organizmov) v vzorcih gozdnih tal.  
(Opomba: črke na skici so premajhne in nečitljive)
Figure 1: The most common approaches in molecular identification of living organisms in forest soil samples.

vrste identificiramo in kvantificiramo tudi druge 
talne organizme (GREBENC/KRAIGHER, 2006).

Čim boljša identifikacija elementov združbe je 
bistvena, saj je znano, da na primeru ektomiko-
riznih gliv velja, da micelijske mreže zagotavljajo 
časovno in prostorsko prerazporejanje hranil in 
vode med viri in porabniki. Funkcionalna pestrost 
in kompatibilnost v združbi sta vrstno/skupinsko 
specifični, zato je poznavanje vpletenih organiz-
mov nujno za prepoznavanje celotne taksonomske 
in funkcionalne pestrosti gozdnega ekosistema 
(GIANINAZZI-PEARSON, 1984, READ 1998).

Ne glede na to, ali so posamezen takson v 
združbi določili do vrste ali le do višjih taksonom-
skih enot, podatke lahko uporabimo v nadaljnjih 
analizah, med katerimi se je v gozdnih ekosistemih 
izkazala za uporabno in učinkovito mikobioin-
dikacija stresa (KRAIGHER et al., 1996). Stres je 
definiran kot pomembna sprememba dejavnikov 
v okolju glede na optimalne razmere za rast, ki 
povzroči spremembe in odgovore na vseh funkcio-

nalnih ravneh določenega organizma (LARCHER, 
1995). Organizme ali združbe organizmov, ki 
reagirajo na vplive iz okolja s spremembo njihovih 
vitalnih funkcij in/ali kemijsko sestavo in lahko iz 
te reakcije sklepamo o stanju v njihovem okolju, 
imenujemo bioindikatorji (Arndt et al., 1987). 
Kot primer uporabe smo v več analizah preverili 
indikatorske vrednosti ektomikoriznih vrst gliv 
in ugotovili, da so nekatere vrste občutljive za 
posamezen stresni dražljaj, druge odporne (KRA-
IGHER et al., 1996, CUDLIN et al., 2007, KRA-
IGHER et al., 2007, KRAIGHER/AL SAYEGH 
PETKOVŠEK, 2011). Za več vrst lahko statistično 
dokažemo značilno pojavljanje vzdolž gradienta 
nekega dejavnika, na primer koncentracije hranil 
v tleh (GREBENC et al., 2009a) ali odzivanje na 
prisotnost polutanta, na primer atmosferskega 
ozona (GREBENC/KRAIGHER, 2007a, b).

4 ZAKLJUčEK

Gozdna tla so kompleksen sistem, v katerem tesno 
skupaj in v interakcijah najdemo predstavnike 
vseh kraljestev organizmov. V okviru metod 
monitoringa dinamike ogljika v biokomponenti 
tal molekularno genetskih pristopov rutinsko 
še nismo izvajali, saj gre za relativno nove in v 
gozdarski praksi še manj uveljavljene pristope. Za 
rutinske analize biokomponente gozdnih tal bi bile 
primerne predvsem metode, ki temeljijo na hkratni 
analizi celotne združbe izbrane taksonomske sku-
pine, na primer združba drobnih korenin lesnatih 
rastlin v izbrani plasti tal, združba mikoriznih gliv 
in podobno. Tovrsten pristop bi lahko z relativno 
majhnimi stroški apliciraliuporabili na večjem 
številu ploskev in v več ponovitvah. Drugi pristop 
rutinskega monitoringa biokomponente gozdnih 
tal bi usmerili v iskanje oziroma potrjevanje pri-
sotnosti točno določene vrste talnih organizmov 
(vrsta glive ali pripadnost korenine drevesni vrsti, 
bakterije, pedofavna …), za katere poznamo njihov 
indikatorski pomen ali druge pomene za gozdni 
ekosistem ali človeka. S tovrstnimi analizami bi 
v talnih vzorcih iskali prisotno DNK omenjenih 
izbranih vrst s pomočjo lovk DNK (v PCR). 
Dodatno lahko tudi kvantificiramo količino 
prisotne DNK izbrane vrste v vzorcu z uporabo 
vrstno specifičnih začetnih oligonukleotidov v 
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1 UVOD
V gozdnih tleh  pomeni ogljik (C) njegovo največjo 
kopensko zalogo  (WATSON et al., 2001). Tok 
ogljika iz tal in vanje je relativno  preprosto oce-
niti, malo pa vemo o procesih v ozadju pretokov. 
Zelo poenostavljene predstavitve dinamike C v 
gozdnih tleh, uporabljene v splošnih, velikopovr-
šinskih modelih, so v nasprotju z rezultati novejših 
raziskav dinamike C v tleh. Vnos C v tla poteka 
z odmiranjem delov ali celote primarnih produ-
centov in z njimi povezanih organizmov oziroma 
organizmov, ki se selijo v tla in tam odmrejo ali 
vplivajo na  skupno podzemno biomaso. Ocene 
vrednosti obrata korenin, t. j. obdobje od začetka 
njihove rasti do njihovega odmrtja (ŽELEZNIK et 
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Pregled metod monitoringa dinamike ogljika v drobnih 
koreninah in z dekompozicijo opada
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V kopenskih ekosistemih so največje zaloge ogljika (C) v gozdnih tleh. Ponor razpoložljivega C v kemične in biološke 
strukture v tako heterogenem ekosistemu kot je gozd in predvsem del krogotoka C, ki poteka v tleh, je zaradi 
omejenega vpogleda v talne procese še posebno slabo znan. Izpust CO2 z respiracijo korenin in mikroorganizmov 
in pretok C v organsko komponento tal z dekompozicijo odmrlih organizmov ali njihovih delov je pomemben 
del krogotoka C v gozdnih tleh. Za namene študije in boljšega poznavanja dinamike C na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije uporabljamo in razvijamo več metod za ocenjevanje parametrov, ki so potrebni za modeliranje dinamike 
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Carbon (C) storage in forest soils represents the largest terrestrial C pool. The sink of the available carbon into 
the chemical and biological structures in such a heterogeneous ecosystem as forest and, above all, processes in 
the soil part of C cycle, are poorly understood because of our limited ability to observe them. The release of CO2 
through respiration of roots and microorganisms is an important part of carbon fluxes; the same is the role of litter 
decomposition for C flux in the soil organic matter (SOM). At the Slovenian Forestry Institute several research 
methods for estimation of parameters needed for modeling of C dynamics in forest soils and used in modeling 
of C budgets in forest ecosystem have been applied and/or developed. In this article we present a short review of 
methods for studies of the selected processes in forest soils, especially fine root turnover and litter decomposition.
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al., 2008, GREBENC/KRAIGHER 2009) so zelo 
nezanesljive, poleg tega pa  v preračunih pogosto 
zanemarimo številne procese, na primer vnos C 
skozi hife mikoriznih simbiontov ali učinek pove-
čanih koncentracij CO2 in temperature v okolju. 

Čeprav drobne korenine (premer <2 mm) 
gozdnih dreves prispevajo manj kot 2 % k dreve-
sni biomasi v odraslih sestojih (t. j. 6 do 8 t/ha v 
zmernih in borealnih gozdovih), veliko prispevajo 
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k talnim zalogam C, saj gre za organe, ki lahko 
preživijo od nekaj tednov do nekaj let in imajo 
torej različno hiter obrat/različno dolgo življenjsko 
dobo (GODBOLD/BRUNNER, 2007, GREBENC/
KRAIGHER, 2009). 

Talne razmere v gozdnih ekosistemih lahko 
vrednotimo tudi na  temelju drobnih korenin. 
Drobne korenine lahko uspešno določujemo do 
vrste z anatomskimi, morfološkimi in molekular-
nimi postopki, njihova prisotnost in številčnost pa 
je v korelaciji z razmerami v okolju. V pregledni 
študiji (CUDLIN et al., 2007) smo ugotovili, da 
se biomasa in dolžina značilno zmanjšujeta v 
primeru zakisovanja rastišč (kisli depoziti) in 
sušnega stresa oziroma se kaže pozitiven  učinek 
povečane koncentracije CO2 na celotno biomaso. 
Depozit dušikovih spojin in povečane koncentra-
cije troposfernega ozona so različno vplivale na 
drobne korenine, kar je bilo odvisno od konkretnih 
poskusnih razmer. Drobne korenine različnih vrst 
se lahko vrstno specifično odzivajo na razmere v 
okolju (FINÉR et al., 2007.)

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo razvili 
ali vpeljali več metod za študije izbranih procesov 
v gozdnih tleh, s katerimi dobivamo vpogled 
v delovanje talnega ekosistema, še posebno v 
dinamiko razvoja in razkroja rastlinskih korenin, 
hkrati pa tudi gliv in  drugih talnih organizmov. 

2 PREGLED UPORABLJENIH 
METOD

2.1 Vzorčenje tal s sondo
Standardizirano in sistematično vzorčenje je pogoj 
za vsako uspešno analizo (KRAIGHER/AGERER, 
2000).  Za vzorčenje tal (organske in anorganske 
komponente) s standardizirano sondo odvzamemo 
vzorec do različnih globin, lahko tudi do matične 
podlage. Nadaljnja analiza poteka v laboratoriju, 
kjer določene frakcije vzorca (npr. korenine, 
ektomikoriza, pedofavna) od celote izločimo s 
pomočjo ali v odsotnosti vode, odvisno od tega, 
ali na zemljini opravljamo dodatne kemične ana-
lize ali pa nas zanima samo živa komponenta tal. 

V Sloveniji smo metodo uporabljali od začetka 
raziskav tipov ektomikorize na različno onesna-
ženih  območjih (Kraigher, 1995; 1999), pred-
vsem kot sekvenčno vzorčenje. Z zaporednim 
vzorčenjem tal  med letom dobimo podrobnejše 

informacije o stanju v tleh, o rasti in razkroju 
drobnih korenin in sukcesijah tipov ektomikorize 
(npr. KRAIGHER et al., 1996, 2007; KRAIGHER, 
1999, GREBENC et al., 2009, AL SAYEGH PET-
KOVŠEK, 2004, 2005). 

V okviru monitoringov stanja gozdnih ekosiste-
mov smo metodo uporabili kot dopolnitev projekta 
v okviru programa Forest Focus (2005–2006) z 
imenom BioSoil (ŽELEZNIK et al., 2007). Ome-
njeni projekt je bil kot demonstracijski pilotni 
poskus monitoringa sprememb v gozdnih tleh, s 
posebnim poudarkom na količini talnega C kot 
indikatorja delovanja tal in glavnega parametra 
pri modeliranju procesov v tleh. Shema poskusa je 
predvidevala odvzem petih vzorcev tal s sondo na 
15 od 45 vzorčnih ploskev 16 km x 16 km mreže. 
Posamezen vzorec je bil vzorčen po plasteh (plast 
opada, organski horizont, mineralni horizont po 
vnaprej določenih globinah) do matične podlage. 
Debele in drobne korenine smo ročno izločili 
iz vzorcev in jih očistili pod tekočo vodo. Nato 
smo z optičnim čitalcem zajeli njihove obrise in 
jih analizirali s programskim orodjem za analize 
korenin WinRhizo Pro (Regent Instruments Inc., 
Kanada). Po sušenju smo izmerili še njihovo suho 
težo (biomaso) ter del očiščenih korenin  namenili 
za analize vsebnosti hranil, težkih kovin in drugih 
anorganskih elementov. Del drobnih korenin smo 
še pred sušenjem odvzeli za analizo prisotnosti 
mikoriznih gliv in na drobne korenine vezanih 
populacij bakterij.

Z metodo lahko ocenimo  spreminjanje bio-
mase talnega  rastlinstva, živalstva in različnih 
skupin mikroogranizmov. Izmerjeni parametri 
so  tudi podlaga za izračunavanje talne produk-
cije rastlin.

2.2 Dekompozicijske mrežice
Dekompozicijske mrežice so žepi, narejeni iz iner-
tnega mrežastega plastičnega materiala. Velikost 
(stična površina s tlemi)  se  spreminja glede na 
namen poskusa, v našem primeru smo uporabili 
mrežice velikosti 11 cm x 11 cm z velikostjo 
odprtin mreže okoli 1 mm x 1 mm. Velikost por 
je bistvena, saj omejuje vstopanje makrofavne in 
debelejših korenin ter posledično njihov vpliv na 
dekompozicijski proces.  Mrežice so napolnjene 
z različnimi materiali (opadom). Kot referenčni 

material uporabljamo čisto celulozo, kot primere 
opada pa liste, vejice različnih premerov ter drobne 
korenine, vedno iz istega odvzemnega mesta. Tako 
lahko proučujemo dinamiko razkroja za vsako 
kategorijo opada ločeno. Dekompozicijske mrežice 
vstavimo v tla vertikalno ali pod kotom v zgornjih 
10 cm tal oziroma na organski horizont, vanj ali 
podenj. Dekompozicijske mrežice vzorčimo v 
izbranih časovnih intervalih, določenih glede na 
njihovo vsebino in predvideno dinamiko razkroja. 
Po izpostavitvi vzorčene dekompozicijske mrežice 
v plastičnih vrečkah prenesemo v laboratorij, kjer 
jih do analiz razpadanja substrata, sprememb v 
kemijski sestavi ali na substrat vezane mikrobiote  
shranjujemo v hladilniku. Hitrost razkroja oce-
njujemo kot zmanjševanje mase vzorcev glede 
na njihovo začetno težo (BOCOCK/GILBERT, 
1957, GREBENC/KRAIGHER, 2009). 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije v trenutno 
potekajočih poskusih dekompozicijske mrežice 
uporabljajmo v treh raziskovalnih sklopih:

 – raziskave dinamike drobnih korenin različ-
nih provenienc bukve v različnih bukovih 
sestojih, različnih fazah razvoja in raziskave 
vpliva težke mehanizacije na tla in korenine 
(ploskve Kamenski hrib, Blegoš, Snežna jama, 
Rajhenavski Rog ter na Osankarici na Pohorju 
(npr. ŽELEZNIK et al., 2011),

 – raziskave rizoremediacije tal s pridelavo lesa 
(deponija TEŠ, Paški Kozjak (LESKI et al., 
2009, AL SAYEGH PETKOVŠEK et al., 2010)),

 – raziskave dekompozicije na  naravnih rastiščih 
različnih drevesnih vrst v submediteranu 
(dob, bodika, skorš, poljski jesen, termofilna 
rastišča bukve).
Analiza dekompozicijskih mrežic omogoča 

oceniti hitrost razgradnje ter razpolovni in termi-
nalni čas razgradnje za posamezno komponento 
opada. Iz preostanka opada v mrežicah lahko 
nadalje ugotavljamo spremembe v količini hranil 
ali pa analiziramo populacije dekompozitorskih 
organizmov – razkrojevalcev opada. Vse to omo-
goča pridobiti parametre hitrosti razgradnje, ki jih 
lahko neposredno uporabimo v modelih kroženja 
ogljika (npr. eksperimentalni model ANAFORE 
(DECKMYN ET AL., 2011) idr.)

2.3 Vrastne mrežice
Metoda vrastnih mrežic temelji na izpostavljanju 
zemljine brez korenin v porozno posodo (»mre-
žico«), vstavljeno v tla (PERSSON, 1979, LUKAC/
GODBOLD, 2001). Omogoča nam proučevanje 
vraščanja drobnih korenin, t. j. korenin, tanjših 
od 2 mm, ki opravljajo funkcijo privzema vode in 
hranil. V naših raziskavah smo uporabili mrežice 
z odprtinami 2 in 5 mm, narejene iz odporne 
inertne plastične mase. Mrežice so napolnjene 
s presejano zemljino, največkrat izkopano kar 
na ploskvah.  

Drobne korenine iz nedotaknjene okolice 
preko odprtin znane velikosti neovirano vraščajo 
v notranjost mrežice. Po določenem času vrastne 
mrežice odstranimo iz zemlje in analiziramo 
vrasle korenine. Iz vzorcev zemlje izločimo kore-
nine s pomočjo sistema sit s padajočo velikostjo 
odprtin in spiranja z vodo. Korenine razdelimo 
na korenine lesnatih in nelesnatih vrst. Nadalje 
korenine lesnatih vrst razdelimo na vitalne in na 
stare neturgescentne korenine in jih po potrebi 
(na primer vzorci mešanih sestojev) glede na 
morfološke in anatomske ali/in molekularne 
značilnosti določamo do vrste. Slike izbranih 
skupin korenin nato zajamejo na optičnem čitalcu 
in obdelamo s programom WinRhizo, ki izmeri 
parametre korenin (dolžina, premer, volumen, 
število vršičkov …). Zatem korenine posušimo 
in stehtamo, da ugotovimo njihovo suho težo. 
V okviru potekajočih poskusov na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije vrastne mrežice uporabljamo 
in analiziramo na več raziskovalnih ploskvah s 
prevladujočo bukvijo (Kamenski hrib, Blegoš, 
Snežna jama, Rajhenavski Rog ter na Osankarici 
na Pohorju).

Podatki iz vrastnih mrežic so v kombinaciji 
z rezultati vzorčenj tal s sondo  temelj za izra-
čunavanje dinamike razvoja korenin, nastanka 
biomase, dolgoživosti korenin oz. obrata korenin 
in s tem povezanega pretoka ogljika.

2.4 Minirizotroni
Minirizotroni omogočajo najmanj destruktivno 
metodo opazovanja dinamike razvoja kore-
nin skozi daljše časovno obdobje. Pred samim 
začetkom analiz moramo minirizotrone vstaviti 
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v vrtine v tleh. Gre za vstavitev cevi, narejenih iz 
prozornih umetnih mas, ki omogočajo tesen stik 
s substratom ter trajno prosojnost in možnost 
zajemanja slike površine cevi v daljšem časovnem 
obdobju (več let, desetletje). V ceveh v poljubnih 
intervalih zajemamo slike s pomočjo posebne 
opreme, ki je sestavljena iz prilagojene video 
kamere na držalu, ki pošilja video signal (sliko 
površine cevi, ki je v stiku s tlemi) v pretvornik 
video signala. Ta posreduje digitalni signal na 
prenosni računalnik, na katerem s posebnim 
uporabniškim vmesnikom zajemamo slike. Ker 
kamero vpnemo v cev s posebnim držalom, slike 
vedno snemamo na istih mestih, kar omogoča 
določanje in spremljanje razvoja vedno istih 
korenin v poljubno dolgih zaporednih časovnih 
intervalih (MAJDI, 1996). Zajete slike analiziramo 
z računalniškim programom WinRhizoTron MF 
(Regent Instruments Inc., Kanada).

V zadnjem desetletju so raziskave rasti drob-
nih korenin z uporabo minirizotronov hitro 
napredovale, predvsem na področju materialov 
prozornih cevi, njihove prosojnosti in vplivov na 
neposredno okolico (WITHINGTON et al., 2003). 
Na uporabnost rezultatov vpliva tudi pogostost 
vzorčenja in  kakovost (ločljivost) zajetih slik 
(JOHNSON et al., 2001, TINGEY et al., 2003). 
Podatki, pridobljeni z analizami v minirizotronih, 
so se v preteklosti izkazali kot najzanesljivejša 
ocena produkcije korenin (HENDRICKS et al., 
2006),  čeprav  v praksi analiziramo le dvodimen-
zionalno sliko površine cevi. V  tleh vstavljanje 
cevi povzroči določeno motnjo, zato moramo od 
vstavljanja do zajemanjem prvih slik počakati od 
pol do enega leta, da se struktura tal neposredno 
ob cevi stabilizira (BURKE/RAYNAL, 1994, 
JOSLIN/WOLFE, 1999, JOSLIN et al., 2000), kar 
lahko bistveno podaljša na novo začete poskuse. 
Analize korenin z minirizotroni v že vzpostavlje-
nem sistemu omogočajo redno in dolgotrajno 
neinvazivno analiziranje dinamike pojavljanja, 
rasti in odmiranja korenin v gozdnih tleh. 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije upora-
bljamo minirizotrone v okviru potekajočih posku-
sov na bukovih raziskovalnih ploskvah (Kamenski 
hrib, Blegoš, Snežna jama, Rajhenavski Rog ter 
na Osankarici na Pohorju).

Pri analizi posnetkov iz minirizotronov imamo 

možnost spremljanja posamezne korenine ali 
skupine korenin skozi daljša časovna obdobja, kar 
omogoča vpogled v dinamiko razvoja korenin in 
njihovo dolgoživost, kar je  temelj za izračunavanje 
obrata korenin.

3 POVZETEK
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije uporabljamo 
pester nabor metod za raziskave dinamike ogljika 
v rizosferi. Podatki, potrebni za modeliranje C v 
slovenskih gozdovih, so še vedno pomanjkljivi, 
zato je pomembno, da se omenjene metode razi-
skav korenin v tleh uporabijo na čim večjem številu 
rastišč, saj so gozdna tla zelo heterogen sistem celo 
znotraj posameznega rastišča.  Pogostejša uporaba 
omogoča tudi potreben razvoj starih in uvajanje 
novih metod raziskav življenjske dobe drobnih 
korenin, kar vodi k izboljšanju naših končnih 
ocen pretokov ogljika v gozdnem ekosistemu. 
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF 
in Tehniška univerza Drezden (Oddelek gozdarskih 
znanosti Fakultete za gozdarstvo, geodezijo in hidro-
logijo iz Tharandta) imata za obdobje 2011–2016 
podpisano pogodbo ERASMUS za sodelovanje 
na področju gozdne zoologije in varstva gozdov. 
Sodelovanje obsega izmenjavo študentov in profe-
sorjev glede izobraževanja in raziskovalnega dela. 

V Tharandtu ima gozdarsko izobraževanje 
dolgo tradicijo. Predhodnica zdajšnjega Oddelka 
za gozdarstvo je bila Kraljeva saška gozdarska 
akademija, ki jo je leta 1816 ustanovil gozdar 
Heinrich Cotta (1763–1844). Fakulteta za goz-
darstvo, geodezijo in hidrologijo je del največje 
visokošolske ustanove na Saškem, Tehniške uni-
verze v Dresdnu, ki po ocenah uspešnosti sodi 
med prvih 300 univerz na svetu.

Ekskurzija gozdarjev iz Tharandta je v celoti 
trajala dvanajst dni in je poleg Slovenije obsegala 
še obiske izbranih lokacij na Madžarskem, v 

ERASMUS sodelovanje nemške Tehniške univerze Drezden 
(Oddelek gozdarskih znanosti Tharandt) in Biotehniške 
fakultete (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), 
avgust,  2011
PAVLIN, R., METERC, G., BORKOVIČ, D., JURC, M., 
BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija

Avstriji in Italiji. Poleg seznanjanja z gozdovi in 
gozdarstvom so si v vsaki državi ogledali tudi del 
nadaljnje predelave lesa in proizvodnje končnih 
izdelkov. Strokovne ekskurzije so se poleg štiri-
najstih študentov udeležili tudi štirje profesorji: 
dr. Andreas Bitter (profesor urejanja gozdov), 
dr. Michael Műller (profesor varstva gozdov), 
dr. Albrecht Bemmann (profesor za gozdarstvo 
in gozdne proizvode vzhodne Evrope) in dr. 
Werner Groβe (profesor za gozdarstvo in lesarstvo 
vzhodne Evrope). Prof. Groβe je bil tudi vodja in 
koordinator ekskurzije.

Slovenski del ekskurzije smo v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove Slovenije izpeljali od 20. 
do 22. avgusta 2011. Z Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani smo ekskurzijo spremljali 
prof. dr. Maja Jurc, Gregor Meterc, Danijel Bor-
kovič in Roman Pavlin (koordinator slovenskega 
dela ekskurzije).

Prvi dan:  
V Pahernikovih 
gozdovih na Pohorju 
(foto: Roman Pavlin)

Železnik, P., Grebenc, T., Kraigher, H.: Pregled monitoringa dinamike ogljika v drobnih koreninah in z dekompozicijo opada Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 70 (2012) 1 45GozdV 70 (2012) 144

1. dan: GGO Slovenj Gradec
Prvi dan slovenskega dela ekskurzije smo se z gosti 
iz Nemčije srečali v Radljah ob Dravi, kjer nas je 
sprejela gostiteljica, univ. dipl. inž. Jerneja Čoderl, 
voditeljica Krajevne enote Radlje (ZGS). Najprej 
smo goste seznanili z glavnimi značilnostmi 
slovenskih gozdov in gozdarstva, nato pa smo 
se odpravili čez Dravo na Pohorje in si ogledali 
več lokacij na območju Pahernikove fundacije in 
gozdov posesti Sgerm. Jerneja Čoderl je udeležence 
seznanila z različnimi gojitvenimi tehnikami, 
pri čemer je bilo največ pozornosti namenjeno 
prebiralnemu načinu gospodarjenja, saj so gosti 
iz Nemčije že vnaprej izrazili željo, da bi o tem 
radi izvedeli čim več. V nadaljevanju je nastal 
pogovor o prednostih in slabostih posameznih 
gozdnogojitvenih sistemov ter o problematiki 
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Goste je s 
svojo višino navdušila tudi Sgermova smreka.

Vodji KE ZGS Radlje Jerneji Čoderl se zahva-
ljujemo za gostoljubnost in odlično strokovno 
vodenje. Posebej se zahvaljujemo tudi skrbniku 
Pahernikove ustanove, inž. Maksimiljanu Sušku, 
ki je omogočil pogostitev gostov na terenu. Zahva-
ljujemo se tudi revirnemu gozdarju inž. Ivanu 
Skerlovniku, ki nas je sprejel na terenu.

2. dan: GGO Postojna  
21. avgusta smo obiskali Snežnik, Javornike 
in dolino Pivke. Ekskurzijo je pripravila in 
vodila mag. Špela Habič (ZGS). Ekskurziji 
se je pridružil tudi prof. dr. Srdjan Bojović z 
Gozdarske fakultete Univerze v Beogradu. Na 
območju Snežnika, Javornikov in doline Pivke 
so si gostje iz Nemčije lahko ogledali ogrožene 
rastlinske in živalske vrste ter naravovarstveno 
pomembne habitatne tipe, zaradi katerih je to 
območje vključeno v omrežje Natura 2000. V 
Pivški dolini so se seznanili s submediteran-
skimi suhimi travišči (Scorzoneretalia villosae), 
na katerih je raznovrstna travniška vegetacija 
ogrožena zaradi opuščanja košnje in hitrega 
zaraščanja, zlasti s črnim borom. Ogledali smo 
si tudi obsežne sestoje navadnega brina in se 
seznanili z redkimi in ogroženimi pticami, kot 
sta slegur (Monticola saxatilis) in pisana penica 
(Sylvia nisoria). Med žuželkami je zanimivost 
metulj travniški postavnež (Euphydryas aurinia). 
Udeleženci ekskurzije so si ogledali tudi požiral-
nik presihajočega Cerkniškega jezera, popoldan 
pa so izkoristili še za ogled Postojnske jame. 

Mag. Špeli Habič se zahvaljujemo za odlično 
pripravo programa in strokovno vodenje ekskur-
zije. Za pomoč pri organizaciji drugega dne 

ekskurzije se zahvaljujemo tudi direktorju ZGS, 
univ. dipl. inž. Joštu Jakši, in vodji postojnske 
območne enote ZGS, univ. dipl. inž. Antonu 
Smrekarju. 

3. dan: GGO Kočevje
Tretji dan ekskurzije se je začel na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehni-
ške fakultete, kjer je goste sprejela prodekanja 
za področje gozdarstva, prof. dr. Lidija Zadnik 
Stirn, in jim predstavila dejavnosti ter študijske 
programe, ki potekajo na oddelku.

V nadaljevanju dneva smo se odpravili v 
Ribnico, kjer nas je pričakal vodja proizvodnje v 
podjetju Grča, d. d., in hkrati skrbnik restitucio-
niranih Koslerjevih gozdov, mag. Črtomir Vilhar. 
Terenski del smo začeli z ogledom žage podjetja 
Gozdarstvo Grča, d. d., ekskurzijo pa nadaljevali 
z obiskom novo odprtega Rokodelskega centra 
Ribnica, kjer so predstavljeni izdelki suhe robe 
in lončarstva s kočevskega območja, hkrati pa 
v centru potekajo tudi rokodelske delavnice. 
Gozdarski del ekskurzije je potekal v zasebnih 
gozdovih gospoda Huberta Koslerja, katerim 
je bil med prvimi v Sloveniji podeljen certifikat 
FSC za zgledno gospodarjenje. Tam smo gostom 
predstavili rezultate gozdnogojitvenih ukrepov, s 

katerimi so uspeli spremeniti sestavo drevesnih 
vrst v zasmrečenih gozdovih v korist listavcev. 
Spregovorili smo tudi o živalski komponenti v 
kočevskih gozdovih in razpravljali o varstvenih 
težavah na območju.

Mag. Črtomirju Vilharju se zahvaljujemo za 
organizacijo, strokovno vodenje ekskurzije in 
lovsko pogostitev gostov. Posebej se zahvaljujemo 
tudi lastniku gozda, gospodu Hubertu Koslerju, 
ki se nam je osebno pridružil na gozdarskem 
delu ekskurzije.

Kaj so na koncu slovenskega dela ekskurzije 
povedali gostje iz Tharandta? Bili so presenečeni, 
ko so izvedeli, da Zavod za gozdove Slovenije 
brezplačno izdeluje načrte tudi za vse gozdove v 
zasebni lasti. Prav tako je bilo zanje nenavadno, 
da je bilo pri nas v procesu denacionalizacije 
vrnjenih toliko dobro gospodarjenih in kakovo-
stnih državnih gozdov. Z velikim zanimanjem 
so si ogledovali prebiralne sestoje, saj na Saškem 
nimajo podobnih. Na Pohorju so se čudili, da je 
tako malo poškodb zaradi divjadi, saj so drugje po 
Sloveniji videli tudi drugačno podobo. Še zlasti pa 
so pohvalili dobro stanje in ohranjenost gozdov, 
ki smo jih obiskali. 

Drugi dan: Udeleženci ekskurzije v jelovo-bukovem gozdu v bližini Rakovega Škocjana (foto: Maja Jurc) Tretji dan: Na žagi Grča, d. d., v Ribnici (foto: Roman Pavlin)
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V juliju 2011 je v Varaždinu potekal že 22. Med-
narodni simpozij entomofavne srednje Evrope 
(Symposium Internationale Entomofaunisticum 
Europae Centralis XXII) v organizaciji upravnega 
odbora SIEEC, Hrvaškega entomološkega društva 
in mestnega muzeja Varaždin. Simpozij je  potekal 
v varaždinskem mestnem muzeju v Herzerjevi 
palači na Franjevačkem trgu, in sicer na oddelku za 
entomologijo. Ta oddelek ima poseben pomen za 
hrvaško entomologijo, saj hrani referenčno zbirko 
največjega varaždinskega naravoslovca Franje 
Koščeca, ki šteje okoli 50.000 primerkov žuželk 
in je razstavljena v stalni zbirki pod naslovom 
Svet žuželk (Svijet kukaca). 

Simpozija se je udeležilo 87 predstavnikov iz 
Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, 
Madžarske, Makedonije, Nemčije, Nizozemske, 
Slovaške, Slovenije in Srbije, ki so v desetih sek-
cijah predstavili trideset referatov v angleškem, 
nemškem in hrvaškem jeziku. Enaintrideset je 
bilo predstavljenih v obliki posterjev. 

Prvi dan simpozija je udeležence pozdravila in 
nagovorila predsednica organizacijskega komiteja 

loge odvračajo od dela na terenu, ki je  za stroko 
pomembnejše.

Tretji dan simpozija je bil namenjen strokovni 
ekskurziji v naravni park Lonjsko polje, ki je naj-
večje zavarovano močvirnato  območje v celotnem 
porečju reke Donave. Po  določilih Direktive o 
pticah Evropske unije to področje spada med 
pomembnejša ornitološka  območja EU. Pose-
ben poudarek je bil namenjen predstavitvi vasi 
Čigoč, ki je prva tako imenovana »vas štorkelj«, 
in predstavitvi sobivanja ljudi in štorkelj.

Drugi del simpozija je potekal v znamenju 
filogenije, molekularnih taksonomskih metod 
in raziskav mikrohabitatov. Poudarek je bil zlasti 
na raziskavah vodnih žuželk  in invazivnih ter 
gospodarsko pomembnih vrstah. Predstavniki 
Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, skupine za varstvo 
gozdov in ekologijo prostoživečih živali, smo 
predstavili dva referata. V prvem prispevku z 
naslovom Xylosandrus germanus (Blandford, 
1984) (Curculionidae: Scolytinae) in Slovenia, 
avtorjev prof. dr. Maje Jurc, Danijela Borko-
viča, Romana Pavlina in Gregorja Meterca, 

smo predstavili najnovejše podatke o tujero-
dnem invazivnem ambrozijskem podlubniku v 
naših gozdovih. V drugem referatu z naslovom 
Web-spinning sawflies Cephalcia spp. (Hyme-
noptera, Pamphiliidae) in the Northern Slove-
nia: epidemic density and prediction, avtorjev 
Gregorja Meterca, Danijela Borkoviča in prof. 
dr. Maje Jurc, pa smo opisali pojav zapredkaric 
iz rodu Cephalcia v Sloveniji  in raziskovalno 
delo naše skupine v okviru proučevanja vrst iz 
omenjenega rodu ter ukrepe kontrole gostote 
populacij zapredkaric. Udeleženci so referata 
sprejeli z velikim zanimanjem saj je bilo podro-
čje uporabne gozdne entomologije zastopano 
razmeroma skromno.

Ob  koncu simpozija se je dr. Ana Previšić v 
imenu organizacijskega odbora zahvalila vsem 
sodelujočim  in vse entomologe povabila na 23. 
Simpozij entomofavne srednje Evrope, ki bo leta 
2013 v Bolzanu v Italiji. 

Program simpozija s povzetki prispevkov je 
dostopen na naslovu:

http://www.biom.hr/wordpress/wp-content/
uploads/SIEEC22-Book-of-abstracts.pdfSlika 1: Herzerjeva palača je del varaždinskega mestnega muzeja, kjer je potekal 22.  SIEEC.  (Foto:  Roman Pavlin)

SIEEC 22 – Symposium Internationale Entomofaunisticum 
Europae Centralis XXII, 29. 6.–3. 7. 2011, Varaždin, Hrvaška 
METERC, G., PAVLIN, R., BORKOVIČ, D., JURC, M., 
BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija

dr. Ana Previšić, ki je poudarila pomembnost 
tovrstnih simpozijev za izmenjavo in predsta-
vitev znanstvenih rezultatov strokovnjakov, ki 
se ukvarjajo z različnimi vidiki entomologije. 
Po pozdravnem nagovoru je imela dolgoletna 
profesorica na gozdarski in agronomski fakulteti 
v Zagrebu in predsednica Hrvaškega entomolo-
škega društva prof. dr. Paula Dubrešić plenarno 
predavanje z naslovom Hrvaška entomofavna v 
sedanjosti, pogled nazaj in načrti za prihodnost 
(Hrvatska entomofauna iz sadašnjosti pogled 
unatrag i planovi za budučnost). V svojem pre-
davanju je na zanimiv način prikazala zgodovino 
razvoja entomološke znanosti na Hrvaškem v 
zadnjih 250 letih. 

Prvi del simpozija je bil namenjen zgodovini 
entomologije, entomološkim zbirkam, morfologiji, 
sistematiki, biogeografiji in digitalnim podatkov-
nim zbirkam. Pri zadnji temi je nastala zanimiva 
diskusija med starejšo generacijo hrvaških ento-
mologov, ki so menili, da so digitalne podatkovne 
zbirke drugotnega pomena, saj pomenijo le 
prepisovanje starega gradiva in tako entomo-

Slika 2: Udeleženci 22. SIEEC (foto: SIEEC)
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Nekam neopazno se je izteklo leto, ki ga je Generalna 
skupščina ZN razglasila za mednarodno leto gozdov. 
Kaj je prineslo našim gozdovom? Prav bi bilo, ko bi 
sedaj po koncu nekdo napravil obračun – pregled, 
kako smo to leto obeležili, predvsem pa, kaj je ta 
priložnost pustila za seboj: nam je gozd bližji, dražji? 
Ga bolje razumemo in bolj spoštujemo?

Majska osrednja proslava pod ljubljanskim 
Rožnikom je bila vsekakor zanimivo zasnovana, 
a preskromna: stvari, ki so bile predstavljene, bi 
morale biti meščanom (pa ne le Ljubljančanom) 
predstavljane pogosteje, nekatere tudi vse leto – in 
ne nujno v krajinskem parku. Pokrajinski muzej 
v Kočevju je pripravil imenitno razstavo (Živeti 
z gozdom), ki bi vsebinsko vsaj z delom sodila 
v vsak muzejski prikaz naše narodne identitete: 
Slovenci smo pač gozdni narod. Izšlo je nekaj 
knjig, knjižic, brošur in zgibank, v Lokavcu so 
se ljudje spontano uprli poseku borov, ki pričajo 
o nekdanjem smolarjenju, kadile so se oglarske 
kope, v Radljah so gozdarke pripravile čudovit 
dokumentarec o nekdanjih furmanih, v Sračji 
dolini so se v potoku spet vrteli mlinčki za lju-
bljanske osnovnošolce, v Zasavju se je (kot vedno) 
iskrilo o gozdnem popotništvu, gozdarji so vodili 
po gozdu ljudi, ki vanj le redko zaidejo. In še in 
še. Brez velikih besed so stroka in ljudje pričali, 
koliko pomenov ima gozd za prebivalce Slovenije.

Hkrati pa se je prav v tem letu vedno pogosteje 
in glasneje pojavljalo oglašanje, da v gozdovih ne 
sekamo dovolj, da se razvojne možnosti (gozdar-
stva?) kažejo le v povečevanju poseka, da potrebu-
jemo trdno organizirano gozdarsko-lesno verigo, 
da izvoz lesa v sosednje dežele meji na narodno 
izdajstvo, da nam v gozdovih propadajo nezasli-
šane količine biomase, ki bi jo lahko pretvorili v 
zeleno energijo, da je mnogim od teh problemov 
kriva predvsem majhna in razdrobljena zasebna 
posest – in tako naprej.

O čem vse se  moramo pogovoriti do prihodnjega 
leta gozdov?

Leto gozdov je bila imenitna priložnost, da bi se 
slovenska gozdarska stroka in javnost pogovo-
rili tudi o teh rečeh. Pa sta se? Les je naša edina 
pomembnejša obnovljiva surovina. Nihče, ki 
trezno razmišlja o naši prihodnosti, ga ne bo 

Ob koncu mednarodnega leta gozdov 2011

spregledal. Seveda pa tudi ne bo spregledal, da 
je gozd mnogo več kot les.

Trditev, da trenutno sekamo premalo, je ver-
jetno pravilna. Vprašanje pa je, kaj sekamo in kaj 
bi se zgodilo, če bi, npr., letos res posekali vseh 7 
milijonov kubičnih metrov lesa, o katerih govorijo 
nekateri. Lesne industrije, ki bi lahko predelala 
tolikšne količine, preprosto nimamo. Kaj bi se 
torej zgodilo? Padec cen, izvoz, uporaba lesa za 
pridobivanje energije?

Večje razvojne možnosti se najbrž ne kažejo 
samo v povečevanju poseka, kot trdi novinarka 
Radia Slovenija. Gre za vprašanje definicije kaj 
je gozdarstvo (samo pridobivanje lesa?), kaj je 
napredek (profit koncesionarja, izboljšanje stanja 
gozda kot večnamenskega  poroka vseh njegovih 
funkcij, optimalna realizacija treh temeljnih načel 
gospodarjenja z gozdom – trajnosti, sonaravno-
sti, večnamenskosti?). Za večino gozdarjev bi 
bil najbrž napredek, da bi z gozdom  še naprej 
gospodarili tako, da bi bil tak, po kakršnem smo 
še nedolgo tega vodili kolege z dejansko vsega 
sveta – in so nam ga zavidali.

Je gozdno-lesna veriga res rešitev?
Govorjenje o gozdno-lesni verigi ni nič novega. 
Spominja na nekdanje čase in ve se, kdo je v tej 
»španoviji« pil in kdo plačeval. Če je to res tako 
imenitno odkritje, zakaj tega (ob neprimerno krajši 
proizvodni dobi) na  splošno ne pozna živilsko-
predelovalna industrija? Da so temeljne razlike 
med gozdarstvom in lesarstvom, so navsezadnje 
ugotovili že lesarji, ko se je v 70-ih letih minulega 
stoletja na ravni univerzitetnega študija lesarski 
oddelek ločil od gozdarskega.

Glavno vodilo oblikovanja gozdnogospo-
darskih območij, kot jih poznamo dandanes, 
je bilo oskrbovanje regionalne lesne industrije. 
Administrativno določene cene lesa in obveznost 
lastnikov gozdov, da les prodajajo le »svojemu« 
lesnemu gospodarstvu, so tak sistem »verige« 
dopolnile skoraj do popolnosti. Pa tudi to ni rešilo 
lesne industrije.

Zakaj naj bi bil izvoz lesa nedomoljubno 
dejanje, je težko razumeti. V 21. stoletju smo, 
v EU smo, prisegamo na prost pretok kapitala 
itn. – razen? Tuji kupci plačajo bolje, predvsem 

pa takoj. Če hlodovine ne znamo oplemenititi 
z dodano vrednostjo, to ne more biti stvar goz-
darstva. Kako je z dodano vrednostjo, je včasih 
vedel vsak lastnik, ki mu je bilo vredno postaviti 
venecijanko. Drugi časi.

Propadanje lesa v gozdu je naravni proces, 
s katerim se razgrajena organska snov vrača v 
biološki cikel. Vemo, kakšne so bile že posledice 
steljarjenja. Pa recimo, da na vsakem od okro-
glega milijona hektarov gozda v državi vsako leto 
propade po pol kubičnega metra lesa: 500.000 
kubičnih metrov! Dejansko velika izguba za 
gospodarstvo, a kolikšni bi bili stroški spravila 
vsake polovice kubika z vsakega hektara in vplivi 
na gozdni ekosistem? Zanj je trohnenje odmrlega 
lesa nekaj povsem naravnega. Človek bi raje 
vprašal, koliko deset tisoč kubičnih metrov lesa 
konča kot žaganje, žamanje in drugi odpadki 
na – recimo – avstrijskih žagah. Je to še problem 
gozdarstva? Sploh pa, pogovarjamo se o gozdu in 
ne samo o gozdarstvu (in lesarstvu).

Imamo vizijo reševanja problema male gozdne 
posesti?
In končno samo še trditev, da je večine tegob 
gozdarstva kriva majhna in razdrobljena gozdna 
posest. To je socioekonomska danost, ki priča, 
da smo se Slovenci v zadnjih – recimo – sto letih 
tako hitro urbanizirali, da nismo imeli časa, ne 
priložnosti, da bi potrgali svoje kmečke korenine 
iz teh koščkov gozda. Ta kmečkost je nekaj tako 
globoko usidranega v nas, da se male gozdne 
lastnine ni dotaknil niti minuli sistem. Druga raz-
sežnost tega problema je sama številčnost lastnikov 
gozda; 450.000 do 500.000 naj bi jih bilo. Zdaj, v 
dobi informatike in neštetih bank podatkov, jih 
ne znamo, ne moremo – ali nočemo(?) prešteti.

Večno vprašanje tujih gostov, ki so hodili obču-
dovat naše gozdove, je bilo, kako je mogoče da v 
neki ́ komunistični´  deželi ostajata v zasebni lasti 
kar dve tretjini gozda. Taka zasebna posest, kot jo 
imamo, je kulturna danost, ki jo bodo lahko  le 
skupaj reševali politika in stroka – in ekonomija. 
Navsezadnje vzorec za tako rešitev že imamo, pa ga 
nočemo prepoznati, ker smo preveč neučakani. Po 
osamosvojitvi je spet zaživelo na stotine agrarnih 
skupnosti, kjer člani po strokovnih načelih na 
najbolj demokratičen način odločajo o koristih, 
ki jih lahko (v mejah strokovnega) pričakujejo od 
idealnih deležev svoje gozdne posesti.

Če je razdrobljena gozdna posest naenkrat res 
tako velik problem, zakaj potem ne proučujemo 
organiziranosti skupne gozdne posesti pri sosedih – 
v podobnih naravnih in kulturnih razmerah – raje 
kot da hodimo iskat ideje za prihodnje gospodar-
jenje z gozdom v eksotično Kanado? Ideja skupne 
posesti  je lahko tudi odgovor na vprašanje, kaj 
storiti z drobno posestno strukturo lastništva gozda 
– vsaj v mnogih primerih. Seveda pa za postopno 
urejanje takih vprašanj klasično gozdarstvo sâmo 
zaenkrat niti ni usposobljeno: tu ne gre za kubike, 
gre za ljudi in njihov odnos do gozda.

Kaj pomeni biti »gozdni narod«?
Ob obilju gozda, s katerim živimo, smo Slovenci 
gozdni narod – pa naj nam bo to všeč ali ne. Radi 
bi bili pomorski, alpski, gozdni pa?

Pričakovati bi bilo, da smo v stoletnem sobi-
vanju z gozdom, ko smo se polagoma spreminjali 
iz kmetov – tlačanov v to, kar smo zdaj, vendarle 
razvili neki odnos do gozda. Pa ga očitno nismo. 
Vse kaže, da čas prehiteva naš razvoj. Po zemljiški 
odvezi je bil gozd za naše pradede dobra in varna 
naložba. Z razvojem industrije je mnogo izgubil 
na vlogi, ki jo je imel za naše kmetstvo. Vse 
bolj je postajal predmet špekulacij. Sledile so tri 
vojne, menjale so se države in sistemi – dogodki 
in okoliščine so prehitevali našo sposobnost, da 
bi se nanje odzivali, kaj šele vplivali. Gozdarstvo 
kot stroka se ni nikdar pošteno prizadevalo, da bi 
ljudem dopovedalo, kaj pomeni biti gozdni narod. 
Služilo je veliki posesti, bilo je orodje politike pri 
preobrazbi podeželja in razvoju industrije, ni pa 
bilo usposobljeno za delo z ljudmi, niti ni iskalo 
strokovnih povezav z ustreznimi družboslovnimi 
disciplinami. Zavestno se je omejilo na gozd, 
njegovo proučevanje in gospodarjenje z njim, v 
največji meri pa spregledovalo ljudi, ki so s tem 
gozdom živeli in jim je bil namenjen.

Kašen je (bil?) odnos stroke do ljudi, kaže pre-
prosto dejstvo, da smo imeli dobesedno prešteta 
vsa drevesa, nimamo pa  preštetih niti lastnikov 
gozdov; še manj vemo, kdo so  ti ljudje: so kmetje 
ali meščani, domačini ali tujci, ki s tem gozdom 
ne živijo.  zdajšnja struktura gozdnih posestni-
kov je bistveno pestrejša od tiste izpred 70 let in 
več. Nekateri gozd kupijo, ga izsekajo, zemljo pa 
obdržijo za povrh. Ljudje iz mesta in podeželja 
prihajajo do gozda slučajno: z dedovanjem, porav-
navo dolgov ali povsem namerno z nakupom – da 
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Da, tako je bilo – težko in lepo hkrati, da zasluži 
spomin, ki ga obuja dokumentarec o pohorskem 
furmanstvu.

Vsaj tri stvari so, zaradi katerih ga je ne le 
vredno, ampak potrebno omeniti:
1 Film je nastajal v okviru študijskega krožka, 

ljubiteljsko zbrane skupine mož in žena, ki 
jim furmanstvo oziroma spomin nanj še danes 
nekaj pomeni. Mentorica krožka in duša vsega 
projekta je bila Zdenka Jamnik, univ.dipl. ing.
gozd. (ZGS OE Slovenj Gradec, KE Radlje).

2 Po svoji naravi je projekt resnično skupinsko 
in interdisciplinarno delo; odlična scenari-
sta sta bila kolegica Jamnikova in g. Branko 
Kanop, p.d. Čavk s Sv.Antona na Pohorju. Pri 
oblikovanju vsebine in strokovnega besedila 
pa so sodelovali vsi člani krožka, in še kovač, 
veterinar, gozdar, kolar ter sedlar. Pri končnem 
izdelku jasno izstopa etnografsko znanje in živa, 
razumevajoča kamera v rokah etnologinje ge. 
Jelke Pšajd, zaposlene v  Pokrajinskem muzeju 
v Murski Soboti.

3 V času, za katerega mnogi trdijo, da gozdar-
stvu ni prijazen, je tak projekt in kar številni, 
njemu podobni zgovoren dokaz, da je sredica 
stroke še zdrava in da so mnogi pripravljeni 
storiti precej več, kot naj bi  samo po službeni 
dožnosti – ker imajo svoj poklic enostavno 
radi. Vsak čas je pravi za tistega, ki hoče.
Po uvodnih taktih prijetno razglašenega petja 

o pohorski smrečici in furanju se prične razvijati 
pripoved o svetu furmanstva – od zlatih časov, ko 
je trgovanje s pohorskim lesom najbolj cvetelo, do 
prihoda kamionov v začetku 60-ih let minulega 
stoletja. Ti so furmane izrinili s cest po pohorskih 
grabnih, naprej iz gozda pa so jih le nekaj let 
kasneje traktorji.

Mozaični drobci, ki sledijo, ustvarjajo veliko 
sliko pozabljenega in spregledanega sveta fur-
manov: 

 – od furmana je moralo smrdeti po šnopsu, od 
konja  po koruzi, od voza pa po šmiru

 – furmanov dan se je začenjal ob štirih zjutraj, da 

je skrtačil in nakrmil konje ter ob šestih krenil
 – kdor je hotel več zaslužiti, je moral kreniti že 

v temi, ob svitu ob svitu naložiti furo, da je 
lahko opravil dve vožnji

 – na sv. Katarine dan se ni furalo, »ker so jo dali 
na kolo« in se kolo ni smelo vrteti

 – Žmavčev Tonček je na Rdečem bregu čisto 
zares videl, kako se je opolnoči po nebu peljala 
»goreča ketna«

 – »puže« so rade gledale za furmani
 – če je bilo treba, je znala konja podkovati tudi 

žena, medtem ko je močnejši mož držal konja
 – z voli so vozili – furali volarji
 – preden je furman zavil v gostilno, je najprej 

poskrbel za konja
 – v stari Jugoslaviji, je bil dober konj vreden toliko 

kot par volov – ali ena harmonika...
In tako naprej – o konjskih boleznih, kako 

konja kupiti, pa obiski pri veterinarju, gozdarju, 
zotlarju (sedlarju), bognarju (kolarju) in kovaču 
– z vso bogatijo besedišča in znanja o umetnosti 
furanja – od voza in komata do jermenja. Redke 
besede in neskončno potrpežljiva, a gibčna in 
védna kamera, ki vselej ve, kaj sledi, odstirajo 
svet, ki ga ni več.

Kako danes zbrati toliko vedenja o čemerkoli 
z nekdanjega podeželja?  Študijski krožki so zares 
edinstvena oblika in pot do tega. Naši študijski 
krožki so izvorno del projekta Andragoškega 
centra Slovenije, ki v socialno otrplih območjih 
obuja medčloveške vezi, ki jih je povozil moderni 
način življenja. V danem okolju se lahko ob 
poljubni temi in primernem mentorju povsem 
prostovoljno zbere neformalna skupina ljudi. 
Zbirajo se, dokler teme ne obdelajo. Potem se 
razidejo ali lotijo druge, ko nekateri odidejo drugi 
pridejo, v skupnost pa se vrne vsakdanji pogovor 
o tem, kako je bilo in kako bo in ostane nekaj 
novih medčloveških vezi.

Tako je bilo tudi s furanjem: mentorica je dala 
idejo, revirni gozdarji so poznali stare furmane, 
ti so poznali druge furmane in obrtnike – glas se 
je razširil in zbralo se jih je ducat, dva.

»Tak je blo, da vam povem«
Zapis ob dokumentarnem filmu »Furmanstvo na Pohorju«

bi bil del narave v njihovi lasti (in moči) ali da bi 
preprosto nekaj imeli; zakaj pa ne, saj kvadratni 
meter tega čudeža in vsega življenja na njem 
lahko stane toliko kot eno kurje jajce! Jasno je, 
da so pričakovanja takih lastnikov različna in da 
bo nadaljnje gospodarjenje z gozdom  – ob spo-
štovanju doktrine –  to moralo upoštevati. Stanje, 
ki ga imamo, ustreza le  staremu preživetemu 
klišeju lastnika, ki  da je majhen kmet, ki zaradi 
majhne posesti za gospodarjenje z gozdom ni ne 
opremljen ne usposobljen in  ne zainteresiran.

Sodobno gospodarjenje z gozdom ne zadeva le 
gozda samega, ampak tudi lastnika, širšo javnost  
in gozdarsko stroko z njeno organiziranostjo. Šele 
ob upoštevanju teh štirih glavnih komponent se 
lahko razvije neka, naravnemu in družbenemu 
okolju ustrezna filozofija gospodarjenja z gozdom 
– in odnos do njega. Če to gledanje sprejmemo, 
bomo uvideli, da gozdarsko poučevanje in raz-
iskovanje ne ostaja zgolj v mejah naravoslovnih 
in tehničnih ved, ampak vse bolj vključuje tudi 
družboslovne vede o družbi in posamezniku v 
odnosu do gozda.

Naša zakonodaja priznava  sedemnajst funkcij 
gozda. Vsaka od njih nagovarja določen segment 
javnosti – nekatere nas vse. Zakon uvaja tudi 
pojem raba gozdov kot »skupni izraz za izkorišča-
nje funkcij gozdov, ki je po tem zakonu dovoljeno 
tudi  nelastnikom gozdov ...« Od vseh funkcij je 
izključno na lastništvo gozda vezana le lesnopro-
izvodna. Lovnogospodarska je na poseben način 
pridržana lovnogospodarskim organizacijam, 
medtem ko mora lastnik gozda po zakonu dovoliti 
rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, 
gob in prostoživečih živali (skladno s predpisi)  
in prost dostop ter gibanje v svojem gozdu tudi 
drugim osebam. To so neposredne koristi, ki 
jih ima od gozda najširša javnost. Vsaj enako 
pomembne so ekološke funkcije, katerih uživanje 
je prav tako neodvisno od lastništva.  Enako velja 
za socialne funkcije.

Gozd – sinonim za kakovost življenja vseh
Medtem ko je delež BDP, vezan na gozdarstvo, že 
zdavnaj zdrknil pod 1 %, naš gozd vse bolj postaja 
sinonim za kakovost življenja vseh – v materialnem 
in nematerialnem pomenu. Materialne koristi od 
gozda so poleg majhne skupine večjih lastnikov 
(le okrog 1 % naj bi jih imelo več kot 20 hektarov) 

predvsem stvar še ožjega kroga koncesionarjev, 
ki se ukvarjajo s pridobivanjem lesa.

Kljub glasno razglašeni trajnostni, večnamen-
ski in sonaravni usmerjenosti našega gozdarstva 
postajamo priče čudni asimetriji: razmeroma 
majhna skupina déležnikov,  zbranih okrog ene 
same ( lesnoproizvodne) funkcije, je v nadrejenem 
položaju  glede na interesne skupine (potencialne?) 
koristnikov vseh preostalih šestnajstih funkcij 
gozda. Koliko je teh, ne vemo, niti ne vemo, kako 
vse številčnejše množice izražajo svoje potrebe in 
zahteve danes. Kako jih bodo v prihodnje, ne ve 
nihče; videti je tudi, kot da to nikogar ne zanima. 
Pa vendar:  koristi od lesnoproizvodne funkcije 
se realizirajo tu in sedaj v jasno določenem krogu 
déležnikov. Kdo pa bo spregovoril v interesu 
sedanje in prihodnjih generacij po okoljskih in 
socialnih funkcijah ter ga tudi branil?

Nihče ne zanika pomena lesnoproizvodne 
vloge naših gozdov; moti le njen položaj v odnosu 
do vseh drugih, ki ostajajo tako zelo neprou-
čene. Imamo pravilnike in gozdnogospodarske 
načrte, v katerih je vsaj okvirno zagotovljeno 
upoštevanje teh funkcij. Žal pa zelo malo vemo 
o njihovih  temeljnih zakonitostih, ki večinoma 
ležijo  zunaj domene klasičnega gozdarstva, o 
njihovi ekonomiki, njihovih medsebojnih (lahko 
tudi izključujočih se) odnosih, nosilnih kapaci-
tetah različnih tipov gozda za nekatere od njih, o 
značilnostih njihovih koristnikov in medsebojnih 
odnosih njihovih déležnikov nasploh. Podrejene 
so tisti eni – tako v gozdarskih izobraževalnih kot 
raziskovalnih programih, v praksi pa se vedno 
znova ustavljajo pred dilemo, ki jo kruto jasno 
opiše vprašanje: »Vsak hlod ima ceno; kakšno 
ceno pa ima sprehod po gozdu, lepota gozda, 
lepota kočevske jelke?«

Da, tudi v tem  je pomen gozda za Slovenijo 
in njegova prihodnost hkrati. Vselej bo lahko 
dajal spodoben kos kruha lastniku, sekačem in 
trgovcem – ampak sekajmo, kolikor bi kdo rad, 
še srednjeevropskega lesnega trga ne bomo ne 
zamajali, ne zrušili. Kot še v marsičem pri nas tudi 
tu velja poudariti ne količino, ampak kakovost, ki 
izhaja tudi iz edinstvene pestrosti naših gozdov 
in iz možnosti večnamenskega gospodarjenja za 
vse njihove funkcije  nam vsem v korist:  zdaj in 
v prihodnje.

Prof. dr. Boštjan ANKO
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Najprej v gostilni, potlej po domovih, pri obr-
tnikih, šli so v Savinjsko dolino gledat gozdarsko 
zbirko na gradu Vrbovec, se srečali s flosarji, ob 
tednu gozdov v Radeljski knjižnici pripravili 
razstavo in vmes je padla še ideja, da bi posneli 
film... In še imajo načrte.

In tako pridemo do tistega najpomembnejšega, 
kar je skrito v pripovedi o pohorskih furmanih.

Vsebinsko je zgodba grajena iz več delov: v 
prvem je orisano furmanstvo kot začetek socialne 
diferenciacije kmečkega Pohorja. Medtem, ko so 
»pavri« še vozili z voli, so si manjši kmetje, ki jih 
zemlja ni zaposlila čez vse leto, omislili primernejše 
konje. Delo jih je povezovalo: po dva, dva jamborna 
hloda ( 17 metrska s premerom 70 cm na tanjšem 
koncu!) so spravili štirje pari konj. V gostilni niso 
le popivali, kot je šel glas, ampak se tudi dogovar-
jali o poslu – in delili modrost in tegobe svojega 
poklica, ki je zaznamoval cele družine.

Zanimiv je odnos človeka do živali. Po vožnji 
je prva skrb veljala konju – pa ne le zato, ker je 
bil velika investicija. Žival je dobila v deci vina 
namočeno žemljo, v žganje pomočen kos kruha 

pred vožnjo, ali v dlan nalit oblizek vina za 
posladek. Če je konja udaril »krajcšlog«, kar je 
pomenilo, da »se mu je mašila kri po žilah«, ga je 
bilo treba močno »zribati s šnopsom« (veterinar 
je imel za bolezen in zdravilo nekoliko drugačno 
razlago...).Pri vsem garanju, preklinjanju pa 
tudi gajžljanju se je med konjem in človekom 
spletla posebna vez in ne preseneti dokument, 
ki priča,da je bil Kikljev hlapec po zakonu  iz 
leta 1855 obsojen na 70 din globe (mesečno je 
zaslužil 300 din) – ali na dan zapora. Gospodar 
ga je zamenjal.

Za opremo konja in voza je bila potrebna 
vrsta obrtnikov – vsak je bil mojster svoje obrti, 
a morali so znati sodelovati med seboj. Tako se je 
izoblikoval nov krog povezav: kolesa so se

trla, okovje je pokalo, jermeni so se trgali. 
Vsak mojster je imel svoje delo, svoje skrivnosti, 
svoj slovar – na ducate izrazov za izdelke ali faze 
njihove izdelave – pa tudi svoj ponos nad opra-
vljenim delom.

In potlej furanje samo: vlačenje, nakladanje... 
Vsak hlod, vsaka brežina, vsaka situacija so bili 

drugačni. Dela se je fant dolgo učil. Samo z opa-
zovanjem, robato besedo, brez obširnih razlag. 
Popravni izpiti so bili boleči in dragi.

Širše gledano pa je zgodba večplastna: lahko jo 
gledamo kot spominski zapis ali etnografski doku-
mentarec, lahko pa v njej zasledimo pretanjeno 
sociološko premišljevanje o prihodu » velikega 
sveta« v pohorske jarke in o načinih njegovega 
premišljevanja, ki sežejo v pohorske ljudi. Ob 
kmečkem nastane še en sloj, ki ne razmišlja več 
le po kmečko. Ob njem se razvijejo povsem spe-
cifične obrti in nove medčloveške vezi. Nastane 
nov, poseben svet, za katerega se je zdelo, da bo 
obstal za večno pa se je naenkrat zrušil v dveh 
udarcih: tovornjaka in traktorja. Za ene je bil to 
napredek, za druge propad. Zgodba, ki se pona-
vlja še danes; pravzaprav je škoda da film o tem 

ne spregovori obširneje in 
bolj poglobljeno. Je že tako, 
da se ljudje raje spomnimo  
svetlih kot pa temnih zgodb. 
K sreči.

Za večino ljudi, ki se še 
spomnijo, kaj so bili fur-
mani, bo film presenečenje. 
Naenkrat  niso več le blatni, 
včasih malo pijani, gromko 
preklinjajoči možakarji. 
Postanejo šaljivi, topli, tudi 
razboleni in otopeli od gara-
nja. Zgodba o pohorskih 
furmanih ni le nostalgičen 
izlet v preteklost. Gledati 
jo je treba kot prispevek 
k zgodovini naše tehnične 
kulture oziroma kulture 
sploh. Zato je prav, da je 
projekt tega dokumentarca 
financiral ZGS, ki je pridobil 
sredstva od Ministrstva za 
šolstvo. Modra odločitev 
in daljnosežna investicija: 
pozaba takih reči pomeni 
izgubo zavesti o identiteti 
stroke. Ampak izdanih je 
bilo le 80 zgoščenk. Veliko 
premalo. Morda bo kaj 
drugače, saj je film prija-
vljen na predstavitev ob 

tednu etnološkega filma marca letos v Ljubljani.
Ta dokumentarec gotovo ni bil edini projekt, 

ki so ga gozdarji spontano izvedli ob medna-
rodnem letu gozdov. Tudi letos se bodo taki 
projekti nadaljevali in morda bi bilo dobro, če bi 
Gozdarski vestnik o njih redno poročal v posebni 
rubriki. Prav bi bilo tudi, če bi bili potlej rezultati 
takih projektov dostopni ( preko ZGS?) vsem 
zainteresiranim gozdarjem in še bolj tistim, ki 
jih zanimata naša materialna in nematerialna 
kultura nasploh.

Post scriptum: S pohorskimi furmani sem se 
prvič srečal natanko pred 50 leti. Takrat si pač 
nisem mogel misliti, da bodo danes prvovrstna 
etnografska tema. Kaj od današnjega bo podobno 
zanimivo čez 50 let?

prof. dr. Boštjan ANKO 
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25. decembra 2011 je Mitja Zupančič, eden izmed 
najuglednejših slovenskih gozdarskih fitocenolo-
gov, praznoval 80-letnico življenja. Čeprav o njem 
že veliko vemo in smo pred desetletjem njegovo 
strokovno in raziskovalno delo predstavili tudi v 
Gozdarskem vestniku (letnik 59, št. 10, str. 459–461), 
je primerno, da se spoštovanega gozdarskega stro-
kovnjaka spomnimo tudi ob častitljivejšem jubileju. 
Tudi zato, ker je naš slavljenec zadnje desetletje, 
kljub upokojitvi, preživel izjemno delavno in na 
različne načine bistveno obogatil vedenje o gozdni 
in grmiščni vegetaciji Slovenije. Dejaven pa ni bil 
samo raziskovalno, prav tako tudi kot mentor, sve-
tovalec, ocenjevalec, poročevalec. V tej vlogi se je 
oglašal tudi v našem strokovnem časopisu. Še naprej 
ostaja mlajšim fitocenologom dragocena strokovna 
opora, dobrohoten svetovalec, kritičen bralec in 
prijazen sopotnik. Njegove strokovne in znanstvene 
objave, vedno tehtne, pogosto obsežne, podprte s 
celovitimi primerjavami, so vredne upoštevanja. 
Zato je primerno, da opozorimo vsaj na nekatere 
novosti zadnjega desetletja (skupno je svojo že tako 
bogato bibliografijo v tem času obogatil za več kot 60 
enot). Večino jih je objavil v soavtorstvu z Vinkom 
Žagarjem, pri nekaterih je soavtorjev več. 

Začeli bomo z objavami o ruševju – grmiščni 
združbi, ki nedvomno sodi h gozdnemu prostoru, ne 
glede na to, ali jo gozdarji obravnavamo kot gozdno 
površino ali kako drugače. Mitja Zupančič se temu 
posebnemu tipu našega rastja posveča že desetletja 
in v zadnjem mu je uspelo strniti svoja spoznanja. 
Najprej je s Tonetom Wraberjem in Vinkom Žagar-
jem obdelal in predstavil naše dinarsko ruševje, ki 
ima v Sloveniji severno mejo na Snežniku (ruševje 
v Trnovskem gozdu fitocenološko že pripada alpski 
združbi). Opisali so ga kot novo geografsko varianto 
Hyperico grisebachii-Pinetum mugo (Ht. 1938) T. 
Wraber, Zupančič & Žagar in Zupančič, T. Wraber 
& Žagar 2004 var. geogr. Rhododendron hirsutum 
Zupančič, T. Wraber & Žagar 2004. Še zahtevnejša 
je bila obdelava alpskega ruševja. Obsežno popisno 
gradivo, 113 fitocenoloških popisov, je leta 2006 s 
soavtorjema Vinkom Žagarjem in Metko Culiberg 
strnil v monografiji Slovensko alpsko ruševje v 
primerjavi z evropskimi ruševji. Po tehtni primer-
javi so ruševje v naših Alpah opisali kot sintakson 
Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti (Aichinger 
1933) Br.-Bl. & Sissingh in Br.-Bl. & al. 1939 var. 
geogr. Paederota lutea Zupančič & Žagar in Zupančič, 
T. Wraber & Žagar 2004 in pri poimenovanju ohranili 

Akademik dr. Mitja Zupančič – osemdesetletnik

Braun-Blanquetovo ime. To ime sicer nekoliko zavaja, 
saj v njem ni vsebovane dominantne vrste najvišje 
sestojne plasti, torej rušja (Pinus mugo), zato nekateri 
avtorji za to združbo uporabljamo tudi drugo ime, 
Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae Zöttl 1951. 
V monografiji so opisali tri nove subasociacije, med 
njimi tudi obliko z macesnom (-laricetosum). Za 
slednjo sta z Vinkom Žagarjem naslednje leto (2007) 
naredila primerjavo z vzhodnoalpskim macesnovjem 
(Rhodothamno-Laricetum) in potrdila, da gre za dve 
različni združbi. Zanimiv in poučen je tudi prikaz 
sukcesijskega razvoja vegetacije v alpskih dolinah, 
kjer se na inicialnih tleh prek združb z dlakavim 
slečem in rušjem ponovno razvije alpski bukov gozd 
(z Vinkom Žagarjem sta ga objavila leta 2009). Skupaj 
s sodelavci je leta 2007 obsežno razpravo posvetil 
tudi barjanskemu ruševju (Sphagno-Pinetum mugo). 

Podobno kot ruševja so ga zaposlovali drugi 
borovi gozdovi. Leta 2008 sta z Vinkom Žagarjem 
fitocenološko proučila nenavadno združbo črnega 
bora, Seslerio autumnalis-Pinetum nigrae Zupančič 

& Žagar 2008, in jo uvrstila v red  gozdov puhastega 
hrasta Quercetalia pubescentis. Z latinskim imenom po 
jesenski vilovini (Sesleria autumnalis) sta imenovala 
nasade in subspontane sestoje črnega bora v submedit-
eranskem delu Slovenije, predvsem na Krasu, gozdove 
torej, kjer ta drevesna vrsta ni naravna in jo postopno 
izpodriva avtohtono rastje. Ob tem naj opozorimo na 
nestrinjanje in upoštevanja vredno mnenje nestorja 
slovenskih fitocenologov, dr. Živka Koširja, ki zavrača 
poimenovanje stadijev in drugotnih fitocenoz kot aso-
ciacije. Mitja Zupančič se je na tako mnenje kritično 
odzval v naši strokovni reviji leta 2002. Ob spoštovanju 
mnenj obeh uglednih fitocenologov je pri njunem raz-
hajanju treba poudariti, da je opisovanje sukcesijskih 
stadijev, drugotnih združb na rangu asociacije splošna 
praksa v srednjeevropskem prostoru (kot asociacija so 
opisani tudi drugotni sestoji tujerodne robinije ipd.) 
in da ima tudi precej praktičnih koristi, predvsem v 
vedno bolj upoštevani habitatni tipologiji. To, kar je 
bistveno in kar akademik Zupančič nikoli ne pozabi ali 
spregleda, je opozorilo na izvorno združbo – skratka, 
v njegovih opisih sta vedno upoštevana sindinamika 
in razvoj drugotnih fitocenoz. 

Povsem drugačno od antropogenega črnega 
borovja je naravno rdeče borovje v alpskem svetu. 
Popise iz Savinjskih in deloma Julijskih Alp sta z 
Vinkom Žagarjem leta 2010 uvrstila v dve subasociaciji 
asociacije Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 
1967: -laricetosum Zupančič & Žagar 2010 in -carice-
tosum humilis Martin-Bosse 1967. V italijanski reviji 
Fitosociologia je Mitja Zupančič leta 2007 objavil svoj 
pogled na razmejitev med vegetacijskima razredoma 
smrekovih in bazofilnih borovih gozdov (Vaccinio-
Piceetea, Erico-Pinetea), torej na področje, kjer je 
med fitocenologi precej razhajanj. V njem je pred-
stavil pregled sintaksonov, katerih sestoje poznamo 
v Sloveniji in ki pripadajo tema dvema razredoma. 
Alpsko ruševje in macesnovje je uvrstil v zvezo Pinion 
mugo Laibundgut 1948 in v razred Vaccinio-Piceetea. 
Bazofilne borove združbe, ki jih poznamo v Sloveniji, 
po njegovem mnenju sodijo v novo zvezo Fraxino 
orni-Pinion nigrae-sylvestris (Ht. 1958) Zupančič 2007, 
naši celinski gozdovi črnega gabra in puhastega hrasta 
pa v zvezo Fraxino orni-Ostryion, Tomažič 1940, in v 
razred hrastovo-bukovih gozdov (Querco-Fagetea). 
V preteklosti je Mitja Zupančič toploljubne hrastove 
gozdove proučeval predvsem v Istri in na Krasu. 
V zadnjem obdobju (2006) je pri Štanjelu na zelo 
majhni površini skupaj z Vinkom Žagarjem našel še 
eno puhavčevo združbo, Potentillo albae-Quercetum 
pubescentis A. O. Horvat 1973. Z obširnim člankom 
pa je leta 2009 v soavtorstvu z Vinkom Žagarjem in 
Brankom Vrešem fitocenološko obdelal tudi gozdove 

puhastega hrasta, gradna in črnega gabra v osrednji, 
vzhodni in južni Sloveniji. S tridesetimi popisi so 
dokumentirali Horvatovo asociacijo Querco-Ostrye-
tum in predlagali tudi novo ime za asociacijo Lathyro 
nigri-Quercetum petraeae, Horvat (1938) 1958 nom. 
inval., in sicer Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae 
Ht. ex Zupančič & Žagar in Zupančič, Žagar et Vreš 
2009. V letu svojega življenskega jubileja (2011) je z 
Vinkom Žagarjem izdelal obsežno analitsko tabelo 
zmerno kisloljubnih submontanskih bukovih gozdov 
asociacije Castaneo-Fagetum sylvaticae, in na podlagi 
primerjav in analiz utemeljil njihovo uvrstitev v zvezo 
in red kisloljubnih dobovih gozdov (Quercion roboris, 
Quercetalia roboris), kamor smo doslej uvrščali le 
dve bukovi asociaciji, Blechno-Fagetum in Hieracio 
rotundati-Fagetum. Mitja Zupančič s soavtorjem ugo-
tavlja, da so floristične razlike med sestoji asociacije 
Castaneo-Fagetum sylvaticae in Blechno-Fagetum kljub 
pripadnosti isti zvezi dovolj velike, da je po njuni 
sodbi utemljeno razlikovanje na rangu asociacije.  

Ob naštetih tehtnih znanstvenih prispevkih naj 
dodamo še opis nove subasociacije Aposerido-Picee-
tum galietosum rotundifolii v prigorju Savinjskih Alp 
(2010). V zadnjem desetletju je akademik Zupančič 
napisal tudi pregled vegetacijskega raziskovanja in 
kartiranja v Sloveniji, kritičen pregled fitocenoloških 
in fitogeografskih raziskav v Sloveniji, sam ali skupaj 
s sodelavci je napisal precej strokovnih člankov in 
poročil, sodeloval v radijskih oddajah ipd.  

Ob tem ne smemo prezreti njegovega uredniškega 
dela, še posebno vloge glavnega in odgovornega ure-
dnika znanstvene revije Razprave 4. razreda SAZU, 
ki je ob petdesetem letniku leta 2009 dobila novo 
ime (Folia biologica et geologica), precej privlačnejšo 
zunanjo podobo in postala dostopna tudi na spletu. 

Slovenski gozdarji akademiku dr. Mitji Zupančiču 
ob njegovem častitljivem jubileju prisrčno česti-
tamo in mu iskreno želimo, da bi mu zdravje tudi 
v devetem desetletju  še omogočalo raziskovanje in 
pisanje. Želimo mu  veliko dobrega počutja in čim 
več doživetih trenutkov v gozdovih, ki jim je razi-
skovalno tako zvesto zapisan že vse od mladih let. 
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Uvodnik Znanstvena razprava

1  Uvod 
1  IntrodUctIon

Ljudje so pomen gozdov za zaščito njihovih 
bivališč in prometnih povezav pred različnimi 
naravnimi nevarnostmi spoznali zelo zgodaj. Že 
nekateri pisni viri iz 14. stoletja omenjajo prepo-
vedi ali omejevanje rabe gozdov, kot sta gozdna 
paša in pridobivanje lesa zaradi zagotavljanja 
varovalnih učinkov gozda pred snežnimi plazovi, 
hudourniki in drugimi nevarnostmi (npr. MAYER 
in OTT, 1991, MOTTA in HAUDEMAND, 2000). 
Zaradi naravnih razmer je razumljivo, da so se 
prav v alpskem prostoru pojavile ideje o nujnosti 
trajnega ohranjanja gozdnega rastja na erodibilnih 
območjih. Na območju Slovenije se je raba gozdov 

1 M. G., Zavod za gozdove Slovenije – OE Kranj, Cesta 
Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj. Matjaz.Gucek@zgs.gov.si
2 Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana. andrej.
boncina@bf.uni-lj.si
3 Prof. dr. J. D., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana. jurij.diaci@
bf.uni-lj.si
4 D. F., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Večna pot 83, 1000 Ljubljana. dejan.firm@bf.uni-lj.si
5 A. P., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Večna pot 83, 1000 Ljubljana. ales.poljanec@bf.uni-lj.si
6 T. R., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Večna pot 83, 1000 Ljubljana. tihomir.rugani@bf.uni-lj.si

GDK 265/6+627.1(045)=163.6

Gozdovi s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo: 
značilnosti, valorizacija in gospodarjenje 
Forests with Direct and Indirect Protection Function: Characteristics, Valorisation 
and Management

Matjaž GUčEK1, Andrej BONčiNA2, Jurij DiACi3, Dejan FiRM4,  
Aleš POLJANEC5,  Tihomir RUGANi6

Izvleček:
Guček, M., Bončina, A., Diaci, J., Firm, D., Poljanec, A., Rugani, T.: Gozdovi s poudarjeno zaščitno in varovalno 
funkcijo: značilnosti, valorizacija in gospodarjenje. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 2. V slovenščini z izvlečkom 
v angleščini, cit. lit. 38. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Varovalni učinek gozdov so prepoznali že pred več stoletji. V Sloveniji razlikujemo območja s poudarjeno varovalno 
funkcijo  in območja s poudarjeno zaščitno funkcijo. S podatki podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije 
smo analizirali prekrivanje območij s poudarjeno varovalno funkcijo in poudarjeno zaščitno funkcijo. Hkrati smo 
analizirali orografske, vegetacijske in sestojne značilnosti gozdov na teh območjih, primerjali naš pristop s tistimi v 
nekaterih drugih srednjeevropskih državah in predlagali dopolnitve pri valorizaciji, načrtovanju in gospodarjenju 
z gozdovi s poudarjenimi varovalnimi učinki.
Ključne besede: varovalni gozd, zaščitna funkcija, naravne nesreče, gospodarjenje z gozdom

Abstract:
Guček, M., Bončina, A., Diaci J., Firm, D., Poljanec, A., Rugani, T.: Forests with Direct and indirect Protection 
Function: Characteristics, Valorisation and Management. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
70/2012, vol. 2. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 38. Proofreading of the English text Breda Misja, proof-
reading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The importance of the protective effects of forests has been recognized for centuries. There is a distinction between 
forest areas with direct and indirect protection function in Slovenia. Based on the databases of the Slovenia Forest 
service, we analysed overlapping of forest areas with direct and indirect protection function. We also analysed 
orographic, vegetation and forest stand characteristics of this areas and compared our approach with the approaches 
in some other Central European countries. We proposed some improvements for valorisation, planning and 
management in forests with protective effects.
Key words: protection forest, direct protection function, natural hazard, forest management

v zadnjih stoletjih spreminjala (BLAZNiK in sod., 
1970), prav tako njihov pomen. Gospodarski 
pomen gozdov se je znatno povečal z razvojem 

Gojiti, prepoznati, poznati in tržiti

Za Slovenijo je značilna zelo velika naravna pestrost, ki je 
posledica raznolikih geoloških razmer, razgibanega reliefa in 
dejstva, da se tod srečujejo celinsko, alpsko in sredozemsko 
podnebje. K pestrosti sestojnih razmer veliko pripomore tudi 
drobna gozdna posest. V Sloveniji ima areal svoje naravne 
razširjenosti kar 71 drevesnih vrst, od tega le 10 iglavcev in 
kar 61 listavcev.

V tako pestrih razmerah in bogatem lesnoproizvodnem 
potencialu naših gozdov je ob večnamenski vlogi gozdov 
poudarek na proizvodnji kakovosti.

Kaj sploh je kakovost in kolikšna je njena tržna vrednost, 
najbolje spoznavamo na licitacijah visoko kakovostnega 
lesa. To smo imeli priložnost tudi pri nas spoznati že šestič 
po vrsti. Te licitacije bi morale biti obvezna učna ura za 
gozdarje in lastnike gozdov, ker si na njih lahko pridobijo 
neprecenljivo znanje in izkušnje za gojenje, prepoznavanje 
in trženje kakovosti.

Ni dovolj, da znamo gojiti kakovost v naših gozdovih, kako-
vost je treba tudi prepoznati, poznati, kaj naši sestoji skrivajo 
v svojih nedrjih, in znati kakovost tudi tržiti. Poznavanje 
kakovosti lesa je dobrodošel pripomoček tudi pri siceršnjih 
prodajah lesa.

Res je, da ni ves les, ki ga pridobimo pri poseku, najvišje 
kakovosti, iztržek za najkakovostnejši les pa nam lahko bogato 
povrne vloženo delo in stroške v dolgoletno nego in varstvo 
gozda. Zasnova visoko vrednega lesa sega stoletje nazaj: 
stoletje ali več je bilo treba sestoj in drevo negovati, varovati, 
ohranjati. Zasluga za to, da je dandanašnji hlod javorja dosegel 
tako izredno vrednost, velja številnim generacijam lastnikov 
gozdov in gozdarjem. Se sploh zavedamo, koliko gospodar-
skim in družbenim krizam se je moralo izogniti to drevo, 
da je letos pristalo na licitaciji in doseglo izredne vrednosti? 

Le upamo lahko, da bodo rezultati našega dela prihodnjim  
generacijam dajali na licitacijah veliko blagodejnih učinkov 
gozda, pa tudi vredne gozdno-lesne sortimente. 

Mag. Franc PERKO
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obrti, nastajanjem naselij mestnega tipa, še bolj 
pa z ustanavljanjem fužin, pozneje železarn in 
steklarn. Raba gozdov je bila pogosto pretirana 
ali neustrezna, gosposka jo je poskušala izboljšati 
z izdajanjem gozdnih redov in drugih predpisov 
(BONčiNA, 2009). Z višinsko kolonizacijo, razvo-
jem pašništva, gradnjo prometnic in povečanim 
izkoriščanjem gozdov se je postopno povečevala 
raba gorskih območij, ki so bila sicer manj pri-
merna za poselitev in kmetijsko rabo. Zaradi 
skrajnostnih naravnih razmer in neustrezne rabe 
so bila mnoga podvržena erozijskim procesom. 
Zato se je poleg zahtev po lesu kmalu pojavilo 
prizadevanje za zagotavljanje varovalnih učinkov 
gozda; Terezijanski gozdni red (1771) omenja 
varovanje gozdov, gozdarski patent iz leta 1852 
pa varovalne gozdove kot posebno kategorijo. 
Od takrat pa do danes so se merila za določanje 
varovalnih gozdov spreminjali, zato so se spremi-
njale tudi površine varovalnih gozdov na območju 
Slovenije (ANKO/GOLOB in SMOLEJ, 1985), 
prav tako se spreminja, predvsem pa dopolnjuje 
razumevanje varovalnih funkcij gozdov.

V nekaterih evropskih državah so bile v prej-
šnjih desetletjih opravljene številne raziskave o 
varovalni funkciji (gorskih) gozdov (npr. BRANG 
in sod., 2006, DORREN in BERGER, 2006a, 
WEHRLi in sod., 2007); pogostejše so bile v 
alpskih regijah oziroma državah, saj tam takšni 
gozdovi zavzemajo znaten ali kar prevladujoč delež 
vseh gozdnih površin (MAHRER in sod., 1988, 
SONNiER, 1991, BAYSTMELF, 2000, BMLFUW, 
2006). Alpska konvencija (EUROPEAN COM-
MUNNiTiES, 1996) je bila pomembna podlaga za 
raziskovalne projekte o varovalnih učinkih gozda. 
Rezultati projektov so raznovrstni, zagotovo pa so 
pomembno prispevali k opredelitvi in uskladitvi 
meril za izločanje varovalnih gozdov. Takšna sta 
bila predvsem projekta SiLVAPROTECT-CH 
(2011) v Švici in projekt PROALP (2010), v kate-
rega je bilo vključenih več alpskih držav. izdelane 
so bile tudi smernice za gospodarjenje z varoval-
nimi gozdovi, ki upoštevajo rastiščne razmere 
in vrste naravnih nevarnosti (npr. FREHNER/
WASSER in SCHWiTTER, 2005, BERRETTi in 
sod., 2006, GAUQUELiN in COURBAUD, 2006, 
NaiS 2011). izsledki raziskav razvojne dinamike 
gorskih gozdov tudi opozarjajo, da je lahko v 

primeru, ko jih prepustimo naravnemu razvoju, 
njihova stabilnost ogrožena, varovalni učinki 
takšnih gozdov pa zato slabijo (MAYER, 1976, 
BRANG, 2001, DORREN in BERGER, 2006b, 
DORREN in sod., 2004).

Znane so različne klasifikacije funkcij gozda, 
ki pa se spreminjajo. Torej niso odvisne od 
gozda samega, ampak predvsem od človekovega 
vrednotenja pomena gozda, ki se spreminja z 
razvojem družbe in njenimi novimi zahtevami 
do gozdov. To velja tudi za varovalne funkcije 
gozda. Varovalne funkcije gozda lahko opišemo kot 
različne učinke gozda, ki prispevajo k omejevanju 
ali preprečevanju naravnih nevarnosti v gozdu 
samem ali njegovi okolici, kot so, npr., različne 
oblike erozije. Pojem uporabljamo v množinski 
obliki zato, ker gre za različne učinke, kot je npr. 
varovanje pred padajočim kamenjem, plazovi, 
varovanje pred hudourniki, vetrno erozijo itn. 
V določenih naravnih razmerah so učinki gozda 
odvisni predvsem od strukture gozdnih sestojev. 
Varovalne učinke gozda je mogoče klasificirati na 
različne načine – z različnim številom funkcij in 
njihovimi stopnjami poudarjenosti. Pri tem pa 
je pomembna zahteva, da morajo biti tovrstne 
členitve učinkovite in uporabne za načrtovanje 
in gospodarjenje z gozdovi. 

V večini alpskih držav razlikujejo tri glavne 
skupine funkcij gozdov: varovalne, socialne in 
proizvodne (npr. BACHMANN, 2005). Varovalno 
funkcijo (ang. ‘’protection function’’) nekateri 
členijo na posredno varovalno funkcijo (ang. 
‘’indirect protection function’’) in neposredno 
varovalno funkcijo (ang. ‘’direct protection func-
tion’’) (BRANG in sod., 2006, WEHRLi in sod., 
2007); slednja je nekoliko podobna zaščitni funkciji 
pri nas. V Sloveniji so varovalne funkcije gozdov 
zajete predvsem v dveh različnih funkcijah gozda. 
Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sesto-
jev (v nadaljnjem besedilu: varovalna funkcija) 
spada med ekološke funkcije; opredeljena je kot 
varovanje rastišča in njegove okolice pred posle-
dicami vseh vrst erozijskih procesov, v pomenu 
zagotavljanja (ohranjanja) odpornosti tal proti 
erozijskim pojavom, preprečevanja razvoja (poja-
vljanja) zemeljskih in snežnih plazov, podorov 
in usadov, preprečevanja poglabljanja pobočnih 
jarkov, preprečevanja premeščanja naplavin, 

zadrževanja drobnega plovnega materiala in 
ohranjanja rodovitnosti gozdnih tal. Gozdovi s 
poudarjeno varovalno funkcijo so na območju 
zgornje gozdne meje, na erozijskih, plazljivih ali 
plazovitih območjih, določenih v skladu s predpisi 
o vodah, na zelo strmih pobočjih, sušnih legah, 
plitvih skalovitih ali kamnitih tleh (Pravilnik o 
načrtih za gospodarjenje z gozdom in upravljanje z 
divjadjo (2010) – v nadaljnjem besedilu Pravilnik). 
Delu gozdov, kjer je varovalna funkcija izjemno 
pomembna, je na podlagi Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 
(v nadaljnjem besedilu Uredba) (2005, 2007, 
2009, 2010) določen poseben pravni status, to 
je kategorija »varovalni gozdovi«, in s tem tudi 
režim gospodarjenja. Druga funkcija gozda, ki je 
neposredno povezava z varovalnimi funkcijami 
(učinki) gozda, se imenuje »zaščitna funkcija«; o 
njej govorimo, kadar gozd zmanjšuje ogroženost 
infrastrukturnih ali drugih objektov pred narav-
nimi nevarnostmi. Gozdovi s poudarjeno zaščitno 
funkcijo zagotavljajo zaščito prometnic, naselij 
in drugih objektov pred naravnimi pojavi, kot so 
padanje kamenja in peska, snežni zameti, bočni 
vetrovi in zdrsi zemljišča, in zagotavljajo varnost 
bivanja in prometa. Poudarjeno zaščitno funkcijo 
pripisujemo gozdovom na strmih pobočjih nad 
naselji, cestami ali železnico (Pravilnik, 2010), ki 
tako ščitijo ljudi, stavbe in drugo infrastrukturo 
pred naravnimi nevarnostmi. Tako varovalna 
funkcija nakazuje predvsem skrajnostne rastiščne 
razmere, medtem ko zaščitna funkcija gozdov 
izpostavlja pomen gozda za zaščito (varnost) ljudi 
in različnih objektov. Guček in Bončina (2011) 
sta za gozdove s poudarjeno zaščitno funkcijo 
predlagala izraz »zaščitni gozdovi«, da bi tako 
poudarila razliko do preostalih gozdov, v katerih 
so pomembne le varovalne funkcije.

Varovalnim gozdovom v Sloveniji, v katerih so 
varovalne funkcije praviloma izjemno pomembne, 
so namenjali znatno raziskovalno pozornost (npr. 
ANKO/GOLOB in SMOLEJ, 1985, HORVAT, 1997, 
ANKO, 1998, ANKO/GOLOB, 1998, FiNK, 2001, 
PAVŠEK, 2002, GOLOB, 2005 …), medtem ko 
gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo z nekaj 
izjemami (npr. KUNC, 2008) niso bili predmet 
poglobljenih raziskav. Pri obstoječem vredno-
tenju gozdnega prostora v Sloveniji se mnoge 

funkcije vsaj delno prekrivajo; glede na merila, 
pričakujemo podobno za gozdove z zaščitno in 
gozdove z varovalno funkcijo. Zato se postavlja 
vprašanje, v kolikšni meri se prekrivajo gozdovi 
s poudarjeno varovalno in poudarjeno zaščitno 
funkcijo. Ali je takšno razlikovanje gozdov z 
vidika učinkovitega načrtovanja in upravljanja 
sploh ustrezno? Poraja se tudi vprašanje, v katerih 
značilnostih se razlikujejo gozdovi s poudar-
jeno zaščitno funkcijo od gozdov s poudarjeno 
varovalno funkcijo. V Sloveniji doslej še ni bilo 
podrobne analize značilnosti gozdov s poudarjeno 
zaščitno funkcijo, zato je primerjalna analiza 
zagotovo zaželena in potrebna. Namen raziskave 
je: 1) ugotoviti razširjenost in prekrivanje gozdov 
s poudarjeno varovalno funkcijo, varovalnih 
gozdov in gozdov s poudarjeno zaščitno funkcijo; 
2) predstaviti njihove orografske, vegetacijske in 
sestojne značilnosti, 3) preveriti, ali se med seboj 
značilno razlikujejo v orografskih parametrih 
(nadmorska višina, skalnatost itn). Opravljene 
analize so podlaga za presojanje 1) smiselnosti 
ločenega obravnavanja varovalne in zaščitne 
funkcije gozdov, 2) skladnosti izločanja gozdov 
s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo z 
glavnimi usmeritvami v Pravilniku, 3) zasnove 
zdajšnje inventure in spremljave stanja v gozdovih 
s poudarjeno zaščitno oziroma varovalno funkcijo. 

2  objeKt In metode rAzIsKAve 
2  stUdy AreA And reseArch 

methods 

Raziskava temelji na podatkovnih zbirkah Zavoda 
za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu 
ZGS) (ZGS, 2010). Analizirali smo vse gozdove 
v Sloveniji, v to površino pa je vključen tudi 
večji del ruševja. Poseben poudarek je namenjen 
gozdovom s poudarjeno varovalno in zaščitno 
funkcijo. Analizirali smo več informacijskih slojev; 
temeljni sloj za analizo podatkov je bila sestojna 
karta, poleg nje pa smo analizirali še sloj funkcij 
gozdov (FUNP, 2009), varovalnih gozdov (Uredba, 
2010), odsekov (ODSEK, 2009), gozdnih združb 
(ODSGZD, 2009) in digitalni model reliefa (DMR).

Najprej smo na ravni sestojev dopolnili obsto-
ječo zbirko podatkov o sestojnih znakih s podatki 
o orografskih znakih in gozdnih rastiščih. Oro-
grafske znake, kot so nadmorska višina, lega 
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in naklon, smo določili z digitalnim modelom 
reliefa (DMR). Pripadnost vegetacijski enoti 
(gozdni združbi) smo pridobili iz podatkovne 
zbirke ODSGZD, podatke o združeni kamnitosti 
in skalovitosti pa smo pridobili iz sloja ODSEK. 
Nato smo s presekom dopolnjene sestojne karte 
s slojem funkcij ter slojem varovalnih gozdov 
oblikovali štiri skupine gozdov, za katere prika-
zujemo rezultate analiz, in sicer:

V1: gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti 
varovalne funkcije,

V2: gozdovi z drugo stopnjo poudarjenosti 
varovalne funkcije, 

Z: gozdovi s prvo ali drugo stopnjo poudarje-
nosti zaščitne funkcije,

O: preostali gozdovi.
Posamezni sestoji zaradi prekrivanja funkcij 

lahko pripadajo več skupinam, le v skupini »preo-
stali gozdovi« so sestoji, ki niso uvrščeni v nobeno 
od prvih treh skupin. Prekrivanje prvih treh skupin 
smo ugotovili s poizvedbami iz atributne baze sloja 
funkcij gozdov. Prekrivanje proučevanih skupin 
gozdov s slojem kategorije varovalnih gozdov pa 
smo izvedli s preseki grafičnih slojev. 

Podobnosti in razlike v orografskih, vege-
tacijskih in sestojnih značilnostih med sestoji 
posameznih skupin smo analizirali s šestimi 
spremenljivkami, pri tem smo kot utež upoštevali 
površino sestojev.

Pri analizi gozdnih združb smo upoštevali 
le prevladujočo gozdno združbo v odseku. Pri 
prikazu gozdnih združb po skupinah gozdov smo 
se omejili na deset najbolj razširjenih združb v 
posamezni skupini.

Sestojne razmere v posamezni skupini gozdov 
smo prikazali s površinami sestojnih tipov. Pri 
analizi in prikazu podatkov smo nekatere sestojne 
tipe z manjšimi površinami zaradi pregledno-
sti združili. V skupino »raznomerni sestoji« 
smo vključili sestoje s posamično do šopasto 
raznomerno zgradbo in sestoje s skupinsko 
do gnezdasto raznomerno zgradbo. V skupino 
»drugi sestoji« smo zaradi majhne zastopanosti 
združili dvoslojni gozd, pionirski gozd z grmišči 
in prebiralne sestoje.

Orografske značilnosti sestojev smo prikazali 
s štirimi spremenljivkami: nadmorsko višino, 
naklonom površja, lego in spremenljivko »skal-

natost«, ki je seštevek ocen skalovitosti in kamni-
tosti. Površine sestojev smo glede na povprečno 
nadmorsko višino odseka razporedili v deset 
200-metrskih razredov. Glede na povprečni 
naklon površja smo razlikovali štiri kategorije, v 
katerih je možno pojavljanje različnih naravnih 
nevarnosti, in sicer: 1) položno površje (naklon 
< 40 %): brez potencialne nevarnosti; 2) strmo 
površje (40 % ≤ naklon < 50 %): drobirski tok, 
zemeljski plaz; 3) zelo strmo površje (50 % ≤ 
naklon < 120 %): drobirski tok, zemeljski plaz, 
snežni plaz, padajoče kamenje; 4) izredno strmo 
površje (naklon ≥ 120 %): drobirski tok, zemeljski 
plaz, padajoče kamenje. Po posameznih skupinah 
smo prikazali tudi porazdelitev površin glede na 
lego (ekspozicijo) površja, ki vpliva na vegeta-
cijske razmere in prisotnost erozijskih procesov, 
hkrati pa je v Pravilniku (2010) navedena kot 
merilo za izločanje varovalne funkcije. Za oceno 
možnosti pojava podorov in padajočega kamenja 
je pomembna spremenljivka skalnatost. Glede na 
njeno vrednost smo površine razporedili v šest 
razredov (0–9 %, 10–19 %, 20–29 %, 30–39 %, 
40–49 % ter 50 % in več).

Razlike med posameznimi kategorijami smo 
ugotavljali z enostavnimi statističnimi testi. 
Podatkovno zbirko smo izdelali v programskem 
paketu Mapinfo Professional 10.5, medtem ko 
smo statistično obdelavo izvedli s programskim 
orodjem SPSS 19.

3  rezUltAtI
3  resUlts
3.1  razširjenost skupin gozdov in 

njihovo prekrivanje
3.1  Spatial distribution of different forest 

categories and their overlapping
Z analizo sloja funkcij smo ugotovili, da znaša 
površina gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti 
varovalne funkcije 158.915 ha, površina gozdov 
z drugo stopnjo poudarjenosti varovalne funk-
cije 269.739 ha in površina gozdov s poudarjeno 
zaščitno funkcijo 29.209 ha. Površina varovalnih 
gozdov znaša 99.248 ha (Uredba, 2010). Večino 
gozdov z varovalno funkcijo prve stopnje pou-
darjenosti najdemo v severnem delu Slovenije, v 
visokogorju, kjer ti gozdovi poraščajo območja 
do zgornje gozdne meje (Slika 1). Večje površine 

gozdov s poudarjeno varovalno funkcijo druge 
stopnje so prav tako v severnem delu Slovenije 
pa tudi zahodnem, jugozahodnem in delno tudi 
osrednjem delu Slovenije, kar pomeni predvsem 
v alpski, dinarski in submediteranski regiji. Glede 
sklenjenosti teh gozdov izstopata Kraško in 
Nazarsko gozdnogospodarsko območje. Zašči-
tna funkcija je poudarjena v okolici naselij (npr. 
idrija), pomembnejših prometnicah (npr. Zasavje, 
Podravje) in v okolici ljubljanskega letališča.

Gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo in goz-
dovi s poudarjeno varovalno funkcijo se izrazito 
prekrivajo: 39,8 % gozdov z zaščitno funkcijo se 
prekriva z gozdovi s poudarjeno varovalno funk-
cijo prve stopnje, 31,6 % površine pa z gozdovi s 
poudarjeno varovalno funkcijo druge stopnje. To 
pomeni, da na 28,6 % površin gozdov s poudar-
jeno zaščitno funkcijo varovalna funkcija ni bila 
določena. Delež prekrivanja gozdov s poudarjeno 
varovalno funkcijo z gozdovi s poudarjeno zaščitno 
funkcijo pa je zaradi njihove majhne površine 
v primerjavi s površino gozdov s poudarjeno 
varovalno funkcijo majhen. Tako se 6,8 % gozdov 
s poudarjeno varovalno funkcijo prve stopnje in 

3,4 % gozdov s poudarjeno varovalno funkcijo 
druge stopnje prekriva z gozdovi s poudarjeno 
zaščitno funkcijo.

Na 86,3 % površine varovalnih gozdov je 
valorizirana varovalna funkcija prve stopnje, na 
5,0 % varovalna funkcija druge stopnje, na 9,0 % 
pa gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo.

3.2  orografske, vegetacijske in sestojne 
značilnosti skupin gozdov

3.2  Orographic, vegetation and stand 
characteristics of different forest 
categories

Po podatkovnih zbirkah ZGS se gozd pojavlja do 
nadmorske višine 2000 m (Slika 2); v zgornjem 
delu tega pasu, nad 1600 m, se povečuje delež 
ruševja v gozdni površini. Večina gozdnih površin 
pa je v pasu od 400 do 1200 m. Z večanjem nad-
morske višine se podnebne razmere zaostrujejo, 
vegetacijska doba je vse krajša in nakloni terena so 
večji. Večanje deleža gozdov z varovalno funkcijo 
znotraj gozdne površine po 200-metrskih višin-
skih pasovih kaže, da se varovalni pomen gozdov 

Slika 1: Prikaz prekrivanja gozdov s poudarjeno zaščitno funkcijo z gozdovi s poudarjeno varovalno funkcijo
Figure 1: Overlapping of forests with direct and indirect protection function
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z nadmorsko višino izrazito veča; skoraj v vseh 
gozdovih, ki ležijo nad 1400 m, je valorizirana 
varovalna funkcija. Takšnega vzorca ne opazimo 
pri gozdovih s poudarjeno zaščitno funkcijo. Delež 
takšnih gozdov po 200-metrskih višinskih pasovih 
je približno enak na območju od 200 do 1600 m 
n. v., znotraj tega intervala pa je nekoliko večji v 
pasu od 200 do 1000 m, kjer je območje poselitve 
in prometne infrastrukture, hkrati so v tem pasu 
že prisotne naravne nevarnosti. Zanimivo je, da 
je relativni delež teh gozdov manjši v pasu do 400 
m n. v., kjer je sicer območje intenzivne poselitve, 
vendar je ogroženost zaradi naravnih nevarnosti 
praviloma manjša. če primerjamo povprečno 
nadmorsko višino analiziranih skupin gozdov, 
potem je ta najvišja v gozdovih z varovalno funk-
cijo na prvi stopnji poudarjenosti, nekoliko nižja 
v gozdovih, kjer je varovalna funkcija na drugi 
stopnji poudarjenosti, precej nižja pa v gozdovih s 

Slika 2: Porazdelitev 
površin gozdov (v %) po 
200-metrskih razredih 
nadmorskih višin
Figure 2: Distribution of 
forest area in 200 meter 
altitude classes

poudarjeno zaščitno funkcijo in najnižja v skupini 
preostali gozdovi (Slika 6).

Naklon terena je eden od pomembnejših 
dejavnikov, ki vpliva na to, ali se bo neka gmota z 
mesta premaknila in kolikšno kinetično energijo 
bo v takem primeru dosegla. Z večanjem naklonov 
se delež gozdov s poudarjeno varovalno funkcijo 
povečuje (Slika 3), v intervalu naklonov od 40 
do 120 % se povečuje tudi relativni delež gozdov 
s poudarjeno zaščitno funkcijo; njihov relativni 
delež je največji v tretjem razredu (50–119 %). 
Na »položnih predelih«, na katerih je naklon 
manjši od 40 %, pričakovano prevladuje skupina 
»preostali gozdovi«, opazen pa je tudi znaten 
delež gozdov s poudarjeno varovalno funkcijo 
druge stopnje. Na bolj strmih predelih (več kot 
50 %) pa v skupni površini prevladujeta skupini 
gozdovi z varovalno funkcijo prve in druge stopnje 
poudarjenosti, delež skupine »preostali gozdovi« 

Slika 3: Porazdelitev površin 
gozdov po razredih naklonov 
površja v odstotkih
Figure 3: Distribution of forest 
area (in %)  in slope classes (in %)

je manjši. Povprečni naklon površja je med ana-
liziranimi skupinami gozdov opazno različen 
(Slika 6); največji je v gozdovih s poudarjeno 
varovalno funkcijo prve stopnje, sledijo gozdovi 
s poudarjeno zaščitno funkcijo in nato gozdovi z 
varovalno funkcijo druge stopnje poudarjenosti. 
Pričakovano je povprečni naklon površja najmanjši 
v skupini ostali gozdovi. 

Med skupinami gozdov ni opaznih večjih 
razlik v ekspoziciji terena. Pomenljivo je le, da 
v gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo 
prve stopnje in gozdovih s poudarjeno zaščitno 
funkcijo prevladujejo južne in jugozahodne lege, 
kar pomeni toplejše lege, za razliko od skupine 
preostali gozdovi, pri katerih prevladujejo seve-
rovzhodne in severne lege (Slika 4).

V vseh skupinah gozdov opažamo, da se nji-
hova relativna površina z večanjem skalnatosti 
zmanjšuje, vendar je zmanjševanje med skupinami 
gozdov različno. V prvem razredu nekoliko izsto-

Slika 4: Porazdelitev 
površin gozdov glede 
na lego površja
Figure 4: Distribution of 
forest area in different 
exposition classes

pajo »preostali gozdovi« in gozdovi s poudarjeno 
varovalno funkcijo druge stopnje, medtem ko je 
v razredih s skalnatostjo več kot 30 % relativni 
delež »preostalih gozdov« najmanjši. Pomembno 
izstopa ugotovitev, da je na skoraj 30 % površine 
vseh gozdov s poudarjeno varovalno funkcijo prve 
stopnje in slabih 20 % površine gozdov z valorizi-
rano zaščitno funkcijo stopnja skalnatosti enaka ali 
večja od 50 %. če primerjamo povprečne vrednosti 
skalnatosti med skupinami, potem je ta največja v 
gozdovih z varovalno funkcijo prve stopnje, sledijo 
gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo ter gozdovi 
s poudarjeno varovalno funkcijo druge stopnje. 
Najnižja povprečna vrednost pa je pričakovano 
v skupini preostali gozdovi (Slika 6). 

Rastiščne razmere lahko posredno opisujemo 
z gozdnimi združbami. Pri tem smo se omejili le 
na gozdove s poudarjeno varovalno in zaščitno 
funkcijo (Preglednica 1). Med tremi skupinami 
so opazne podobnosti, saj se med desetimi naj-

Slika 5: Porazdelitev 
površin gozdov po 
razredih skalnatosti 
Figure 5: Distribution of 
forest area in different  
rockiness classes
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Slika 6: Porazdelitve površin različnih kategorij gozdov glede na analizirane orografske spremenljivke
Figure 6: Distributions of forest areas of different forest categories by analyzed orographic variables 
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pogostejšimi gozdnimi združbami v vseh treh 
skupinah gozdov pojavljajo iste združbe (npr.: 
Anemono trifolio-Fagetum var. geogr. Helleborus 
niger, Ostryo-Fagetum var. geogr. Acer obtusatum, 
Ostryo-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia, 
Arunco–Fagetum ...), ki nakazujejo skrajnostne 
rastiščne razmere. Med skupinami so opazne 

tudi razlike, saj so v gozdovih s poudarjeno 
varovalno funkcijo druge stopnje in v gozdovih 
s poudarjeno zaščitno funkcijo združbe, ki na 
splošno nimajo visokega varovalnega pomena 
(npr. Hacquetio–Fagetum) in jih ne najdemo v 
gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo prve 
stopnje. Očitna razlika je tudi v velikem deležu 

Slika 7: Delež gozdne površine 
(v %) s poudarjeno varovalno 
in zaščitno funkcijo po 
sestojnih tipih
Figure 7: The percentage of 
forest area with indirect and 
direct protection function in 
different stand types
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združbe Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti, 
ki je skoraj v celoti uvrščena med območja s pou-
darjeno varovalno funkcijo prve stopnje. Dober 
prikaz vpliva rastišča na izločitev posamezne 
stopnje varovalne funkcije oz. zaščitne funkcije 
daje podatek o deležu določene združbe v posa-
mezni skupini glede na celotno površino združbe 
v Sloveniji (Preglednica 1).

Najpogostejši sestojni tipi v gozdovih s pou-
darjeno varovalno funkcijo prve stopnje so debe-
ljak, raznomeren sestoj, drogovnjak in grmičav 
gozd. Na pretežni površini gozdov s poudarjeno 
varovalno funkcijo druge stopnje in gozdov s 
poudarjeno zaščitno funkcijo uspevajo sestoji v 
razvojnih fazah debeljaka in drogovnjaka (Slika 7). 

4  rAzprAvA
4  dIscUssIon

Valorizacija funkcij v gozdnem prostoru je zelo 
odvisna od števila različnih funkcij, stopenj njihove 
poudarjenosti ter meril za določanje območij s 
posamezno poudarjeno funkcijo. če spremenimo 
merila, se površina območij spremeni. V vsakem 
primeru pa je območje gozdov z neko valorizi-
rano funkcijo po sprejetih merilih za to funkcijo 
relativno pomembnejše (zaradi naravnih danosti 
ali potreb) kot območja, na katerih te funkcije 
nismo vrednotili kot poudarjene. izpolnjevanje 
valorizirane vloge teh gozdov lahko zagotovimo 
le z naborom ustreznih ukrepov, ki lahko obse-
gajo omejitve, dodatne ukrepe ali celo prepovedi 
izvajanja ukrepov, ki so sicer dovoljeni. Zato je 
pomembna zahteva, da je valorizacija funkcij 
predmet upravljavsko-načrtovalskega procesa 
(npr. BACHMAN, 2005, WEHRLi in sod., 2007).

V Sloveniji smo vpeljali razlikovanje med varo-
valno in zaščitno funkcijo gozda. Po Priročniku 
za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov (2008) 
varovalno funkcijo gozda določajo rastišče, naklon 
površja, kamnitost, skalovitost in drugi dejavniki. 
Merili za izločitev zaščitne funkcije gozda pa sta: 
1) prisotnost infrastrukturnih ali drugih objektov 
in 2) prisotnost naravne nevarnosti, ki za objekte 
ali življenja ljudi pomenijo potencialno grožnjo. 
Za oceno možnosti pojavljanja naravnih nevar-
nosti na določenem območju je mogoče uporabiti 
različne znake, kot so naklon, matična podlaga, 
tip tal, prisotnost kamnitih sten, (ne)poraščenost 

površja s strmimi nakloni v gorskih predelih itn. 
Površina gozdov s poudarjeno zaščitno funkcijo 

je presenetljivo majhna (29 tisoč ha), če jo primer-
jamo s površino gozdov s poudarjeno varovalno 
funkcijo (429 tisoč ha), kar je posledica sprejetih 
kriterijev. Z našo raziskavo smo ugotovili, da je 
kar na dobrih 70 % vseh gozdov s poudarjeno 
zaščitno funkcijo valorizirana tudi varovalna 
funkcija. Med njimi so številne podobnosti glede 
orografskih in vegetacijskih značilnosti, opazne 
pa so tudi nekatere razlike. Ob tem se postavlja 
tudi vprašanje, ki se ga v raziskavi nismo lotili, in 
sicer zakaj tudi na preostalih 30 % površine gozdov 
z zaščitno funkcijo ni valorizirana varovalna 
funkcija. Ob pregledu izločenih površin gozdov 
s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo smo 
ugotovili, da smiselno sledijo zahtevam, opredelje-
nih v pravilniku za izdelavo gozdnogospodarskih 
načrtov. Opazili pa smo, da je zaščitna funkcija 
valorizirana tudi na negozdnih površinah v sicer 
gozdnem prostoru, kar je z vidika upravljanja z 
gozdovi s poudarjeno zaščitno funkcijo vprašljivo.

Znatno prekrivanje gozdov z zaščitno funkcijo 
in gozdov z varovalno funkcijo sproža vprašanje, 
ali je sploh smiselno razlikovati dve različni funkciji 
in ju zato ločeno prikazovati. To vprašanje je treba 
presojati z upravljavskega vidika, saj so funkcije 
namenjene upravljanju gozdov. O tem je koristno 
pogledati tuje zglede. V srednjeevropskem prostoru 
sta opazna dva glavna pristopa pri obravnavanju 
varovalnih funkcij gozdov. V večini držav (npr. 
Švica, Nemčija, italija in češka) uporabljajo le 
pojem varovalna funkcija gozdov; niso torej vpe-
ljali dodatne – zaščitne funkcije. Razlikujejo pa 
med indirektno varovalno funkcijo, ki jo imajo vsi 
gozdovi na območjih, kjer je tveganje pojavljanja 
posameznih naravnih nevarnosti, in direktno 
varovalno funkcijo, ki jo določijo gozdovom, ki 
ščitijo posamezne infrastrukturne objekte pred 
škodnimi učinki naravnih nevarnosti (BRANG in 
sod., 2006). Podoben pristop zasledimo v Avstriji, 
kjer so pred nedavnim varovalno funkcijo (nem. 
»Schutzfunktion«) razdelili v dve skupini. Tako 
razlikujejo rastiščno-varovalne gozdove (nem. 
»Wälder mit Standortschutzwirkung«) in infra-
strukturno-varovalne gozdove (nem. »Wälder mit 
Objektschutzwirkung«), kamor prištevajo tudi goz-
dove za zaščito objektov pred hrupom in svetlobnim 
onesnaževanjem (Waldentwicklungs plan … 2006). 

Kateri pristop, naš ali kateri od omenjenih tujih 
primerov, je ustreznejši, ni mogoče preprosto 
odgovoriti. Zagotovo pa bi to lahko presojali samo 
glede na učinkovitost posameznega pristopa z 
vidika upravljanja, sistema financiranja, organi-
ziranosti, gozdne politike. Posebno prikazovanje 
zaščitne funkcije podpirajo trije argumenti. Prvi 
je povezan z določanjem prioritet ukrepanja pri 
gospodarjenju z gozdovi; v podobnih razmerah 
bi imeli ukrepi v gozdovih s poudarjeno zaščitno 
funkcijo prednost pri izvajanju. Drugi je povezan 
z različnim financiranjem (npr. subvencionira-
njem) izvajanja ukrepov v gozdovih z zaščitno in 
gozdovih z varovalno funkcijo. Tretji argument 
je povezan s priznavanjem pomena gozdov v 
družbi; zaščitna funkcija gozdov je zapostavljena, 
z ukinitvijo prikaza gozdov z zaščitno funkcijo 
bi jo še zmanjšali. Potreben je premislek, ali so 
sedanja merila za prikazovanje zaščitne funkcije 
sploh ustrezna, saj je valorizirana površina soraz-
merno majhna.

Z upravljavskega vidika se postavlja vprašanje, 
ali je smiselno prikazovati prekrivanje območij 
s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo. V 
gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo in 
v gozdovih s poudarjeno zaščitno funkcijo je 
različna narava ukrepov. Praviloma je prioriteta 
ukrepanja v zaščitnih gozdovih večja; v teh goz-
dovih so lahko potrebni tudi dodatni tehnični 
ukrepi. Zaradi upravljavskih zahtev (prioritet) 
in selektivnega financiranja ukrepov je smiselno 
posebej prikazovati gozdove z zaščitno funkcijo 
(zaščitne gozdove). če imamo podatek, da je v 
nekaterih »zaščitnih gozdovih« poudarjena tudi 
varovalna funkcija (npr. skrajnostne rastiščne 
razmere), je to lahko koristna informacija za 
načrtovanje in izvajanje ukrepov. Sedanja praksa 
gospodarjenja v gozdovih s poudarjeno bodisi 
zaščitno ali varovalno funkcijo ali celo z obema 
kaže, da ni znaten problem v valorizaciji, ampak 
v izrazitem pomanjkanju kakršnega koli (ustre-
znega) ukrepanja. To je v prid poenostavljenemu 
prikazovanju območij s poudarjenimi funkcijami 
in aktivnejšemu ukrepanju za zagotavljanje varo-
valnih in zaščitnih učinkov gozda. Zelo poeno-
stavljen prikaz bi bil segregacijski, da bi gozdove 
s poudarjenimi varovalnimi funkcijami delili na 
dva podtipa - območja, kjer je v ospredju predvsem 
varovanje objektov, naselij, ljudi (zaščitni gozdovi), 

in območja, kjer gre za skrajnostne rastiščne 
razmere z občutljivim ekološkim kompleksom. 
V takšnih okoliščinah bi bilo treba dopolniti 
tudi zdajšnjo kategorizacijo gozdov; v kategorijo 
»varovalnih gozdov« bi uvrščali samo gozdove 
z izjemno poudarjeno zaščitno in varovalno 
funkcijo. Gozdove z izjemno poudarjeno katero 
drugo ekološko funkcijo (npr. biotopsko) pa bi 
bilo ustrezneje uvrščati med gozdove s posebnim 
namenom. Verjetno bi bilo treba pri opredelitvi 
zaščitnih gozdov razlikovati dve ravni: zaščitni 
gozdovi, ki so v interesu lokalne skupnosti (npr. 
zaščita objektov lokalnega pomena) in tiste, ki so 
v interesu države (npr. ob železnicah, magistral-
nih cestah). Valorizacijo zaščitne in varovalne 
funkcije je treba izpopolniti in v njih ukrepati 
aktivneje kot doslej.

Za ustrezno ukrepanje in krepitev zahtevanih 
učinkov gozda je verjetno bolj kot delitev območij 
po stopnjah poudarjenosti pomembno vpraša-
nje prioritet ukrepanja. To je mogoče doseči z 
ustrezno conacijo takšnih gozdov ob pripravi 
gozdnogospodarskih načrtov, kjer je treba dolo-
čiti območja po stopnjah nujnosti ukrepanja, na 
primer dva do štiri različne razrede, kar bi omogo-
čilo smiselno porabo javnih sredstev in aktivnejši 
pristop pri gospodarjenju z gozdovi. Conacija bi 
temeljila na presoji primernosti gozdov (njihove 
strukture) za zagotavljanje varovalnih učinkov 
gozda in na upoštevanju škodnega potenciala 
prisotne naravne nevarnosti (npr. razlikovati 
je treba ogroženost lokalne ceste in avtoceste). 
Rezultati naše raziskave kažejo, da v gozdovih 
s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo 
druge stopnje prevladujejo drogovnjaki in debe-
ljaki, medtem ko je delež raznomernih sestojev 
majhen. Za zaščito pred naravnimi nevarnostmi 
je zaželena mozaična zgradba gozda z drevjem 
različnih dimenzij in starosti (DORREN in sod., 
2006, PERRET in sod., 2006). To nakazuje na 
zmotne predstave o ustreznem gospodarjenju za 
pospeševanje varovalnih učinkov gozda. Pogosto 
je namreč mnenje, da z gozdovi s poudarjeno 
varovalno in zaščitno funkcijo ni treba aktivno 
gospodariti, in da sestoji, prepuščeni naravnemu 
razvoju, bolje varujejo pred škodnimi učinki 
naravnih nevarnosti. Ponekod je to sicer res, 
pogosto pa je treba za zagotavljanje varovalnih 
učinkov in zagotavljanje stabilnosti in odpornosti 
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proti naravnim motnjam prilagojeno gospodariti, 
saj le tako gozdni sestoji omogočajo zadostno 
zaščito pred naravnimi nevarnostmi.

Za aktivno gospodarjenje je osrednje vpraša-
nje: Kakšni naj bodo cilji in ukrepi? Varovalni 
učinki gozda so odvisni od strukture gozdnih 
sestojev; Gašperšič (1995) omenja strukturno-
-funkcionalni pristop, kar pomeni, da so funkcije 
(učinki) gozdov odvisne od njegove strukture. 
Zato gojenje gozdov lahko pomembno vpliva na 
krepitev omenjenih funkcij, predvsem s sečnjo, 
prilagojeno sestojnim razmeram, vrsti naravne 
nevarnosti in stopnji ogroženosti ter lokalnim 
orografskim razmeram. Za krepitev varovalnih 
funkcij so priporočene ciljne sestojne zgradbe in 
zmesi drevesnih vrst (NaiS, 2011, BRANG in sod., 
2006), vendar je tak ciljni gozd, ki ga opredelimo 
z gozdnogojitvenim ciljem, odvisen od rastiščnih 
razmer in stanja sestojev. Pogosto vnaprej takega 
cilja niti povsem natančno ne poznamo, ampak 
ga izkustveno dopolnjujemo. Pri tem je zelo 
pomembno vprašanje, katere varovalne (zaščitne) 
učinke želimo doseči. Želena struktura sestojev 
je različna v primerih preprečevanja usadov, 
padajočega kamenja, snežnih plazov, zakrasovanja 
itn. V Sloveniji bi bilo nujno oblikovati sistem 
upravljanja z gozdovi s poudarjeno varovalno 
in zaščitno funkcijo po vzoru tujine (Švica), kjer 
s sistemom adaptivnega upravljanja usmerjajo 
razvoj gozda k želenim strukturam gozdov in 
hkrati dvigujejo raven strokovnega znanja o 
vplivih različnih ukrepov na stanje v varovalnih 
gozdovih. Zelo pomemben del sistema mora biti 
analiza opravljenih ukrepov in spremljava razvoja 
gozda po opravljenih ukrepih, ki pa jo pri nas le 
z določanjem območij gozdov s poudarjenimi 
funkcijami ne moremo zagotoviti. Za načrtovanje 
in spremljavo odzivov sestojev na izvedene ukrepe 
je treba v gozdovih s poudarjeno zaščitno (varo-
valno) funkcijo vzpostaviti ustrezno inventuro in 
potem spremljavo. Zaradi zahtevnosti terena in 
nevarnosti gibanja po takšnih območij so možno-
sti inventure omejene; nekatere območne enote 
ZGS ne opravljajo meritev v takšnih gozdovih, 
medtem ko jih druge izvajajo le v predelih, ki niso 
preveč nevarni. Vendar v takšnih razmerah tudi 
aktivno ukrepanje pogosto ni mogoče. Možnosti 
analize razvoja gozdov s podatki s stalnih vzorčnih 
ploskvah so tako delno omejene, prav tako ocena 

uspešnosti gospodarjenja za krepitev omenjenih 
funkcij gozda. Vendar je v sedanjih razmerah 
odsotnost kakršnega koli ukrepanja večji problem 
kot pomanjkljiva inventura. V primeru ukrepanja 
pa je nujno potrebna spremljava odzivov gozdnih 
sestojev na opravljene ukrepe, kar je izhodišče za 
dopolnitev ukrepanja.

Pri gospodarjenju z gozdovi, v katerih so 
pomembni zaščitni oziroma varovalni učinki 
gozda, je veliko ovir, povezanih z načrtovanjem, še 
bolj pa z izvajanjem ukrepov. Kljub temu je lahko 
prav delo s takšnimi gozdovi izziv za stroko, tudi 
zato, ker bi z aktivnim ukrepanjem opozorili na 
pomen aktivnega gospodarjenja v takšnih obmo-
čij in postopno povečevali zavedanje o znatnem 
pomenu gozda in gozdarstva, ki je v očeh javnosti 
pogosto žal zapostavljen, za varovanje in zaščito 
ljudi, naselij in infrastrukture.

5 zAhvAlA
5 AcKnowledGement

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega pro-
jekta Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, 
ocena tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in 
tehnologij izkoriščanja (L4-2244). 
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1 Uvod
1 IntrodUctIon

Gams (Rupicapra rupicapra L.) je simbol sloven-
skega lovstva, katerega podoba krasi številne pre-
poznavne znake naših lovcev. Vsaj na Gorenjskem 
ga še vedno zelo malikujejo. Njegova mističnost 
pa mu je skozi zgodovino prej škodila kot kori-
stila. Nizka intenzivnost odstrela ter neizvajanje 

GDK 149.6 Rupicapra rupicapra L.+151+156(045)(497.6Karavanke)=163.6

prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje 
s populacijo gamsa (Rupicapra rupicapra l.) na območju 
zahodnih Karavank
Spatial Distribution, Habitat Characteristics, and Population Management of 
Chamois (Rupicapra rupicapra L.) in the Western Part of the Karavanke Range

Blaž čERNE1, Miran HAFNER2, 

Izvleček:
černe, B., Hafner, M.: Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra 
rupicapra L.) na območju Zahodnih Karavank. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in 
povzetkom v angleščini, cit. lit. 34. Prevod avtorja, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega 
besedila Marjetka Šivic.
Upravljanje s populacijo gamsa v Zahodnih Karavankah  je že desetletja velik izziv za stroko, ki je še toliko večji, 
saj lovci le stežka sprejemajo nova dognanja s področja ekologije vrste  pa tudi poznavanja habitatnih značilnosti 
ter vplivov okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev, populacijsko dinamiko in gostoto vrste. Na območju, 
ki obsega pobočja Zahodnih Karavank, v skupni dolžini 40 km in na površini 19.000, ha smo za obdobje avgust–
oktober proučili, kateri okoljski dejavniki značilno vplivajo na njegovo prostorsko razporeditev. S statističnimi 
analizami smo ugotovili, da je pojavnost gamsa pogojena z vrednostmi sedmih okoljskih dejavnikov. Povečuje se 
z  večjo nadmorsko višino, z  večjo skalovitostjo terena, z  večjim deležem gozda in z  večjim deležem pozidanih 
in sorodnih zemljišč. Pojavljanje gamsov se zmanjšuje s povečevanjem deleža drogovnjakov, s povečevanjem 
oddaljenosti od lovskih prež, razlikuje pa se tudi na območjih z različnimi oblikami paše.  
Ključne besede: gams, Rupicapra rupicapra, habitat, Zahodne Karavanke

Abstract:
černe, B., Hafner, M.: Spatial Distribution, Habitat Characteristics, and Population Management of Chamois 
(Rupicapra rupicapra L.) in the Western Part of the Karavanke Range. Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 70/2012, vol. 2. in Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 34. Translated by the author, 
proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Population management of chamois in the western part of the Karavanke range has been a challenge to scientists 
for decades. The challenge is compounded by the reluctance of hunters to accept and adopt the recent findings 
in the field of species ecology, habitat characteristics and influence of environmental factors on spatial distribu-
tion, population dynamics, and population density of the species. An area in the Western Karavanke, measuring 
a total of 40 km in length and covering a surface of approximately 19,000 ha, was studied in the period of August 
to October to determine the environmental factors having a characteristic impact on the spatial distribution of 
chamois. Statistical analyses have shown that the occurrence of chamois depends on the values of seven environ-
mental factors. Probability of species occurrence increases with altitude, higher share of rocky areas, higher ratio 
of forest land to other land uses, and with a higher percentage of built-up and related land. On the other hand, 
chamois occurrence correlates negatively with the increase in the share of pole stand with growing distance from 
hunting treestands and blinds, and is sensitive to various grazing regimes and patterns.
Key words: chamois, Rupicapra rupicapra, habitat, Western Karavanke 

1 B, č., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, Sl
2 M,H., spec., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Kranj, Staneta Žagarja 27b, 
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odstrela v razredu mladih in rodnih koz so na 
nekaterih območjih povzročili veliko povečanje 
številčnosti populacije. Številčnost se je povečala 

čez nosilno kapaciteto okolja, posledično se 
je poslabšala telesna kondicija gamsov in zelo 
povečala možnost pojava najrazličnejših bolezni, 
ki so se prav v Zahodnih Karavankah odrazile v 
svoji najhujši obliki.

Dandanes so gamsi razširjeni skoraj po vseh 
evropskih visokogorjih in so zelo pomemben 
sestavni del živalskega sveta gorskih ekosistemov. 
Poleg alpskega prostora jih v Evropi najdemo tudi v 
Pirenejih, Karpatih, na Balkanu, v Visokih Tatrah, 
Abruzih, Turčiji in na Kavkazu. Zaradi medsebojne 
ločenosti se je v tisočletjih prilagajanja oblikovalo 
več geografskih podvrst (SCHRÖDER, 1978).

V Zahodnih Karavankah poseljuje praktično 
celotno območje od doline do grebena z avstrijsko 
mejo, prisoten ni zgolj v bližini naselij in območju 
intenzivnejšega kmetijstva. Za gamsa velja, da je 
njegov areal naravno razdrobljen (fragmentiran). 
V gorskem svetu zelo težko najdemo velike homo-
gene površine, ki bi gamsu omogočale enakomerno 
prostorsko porazdelitev. Njihova pogostost je zato 
zelo odvisna od ključnih habitatnih značinosti, 
kot je nagib terena (SHACKLETON, 1997). 
Poleg naravnih dejavnikov opažamo, da imajo 
v Zahodnih Karavankah velik vpliv na prostor-
sko razporeditev antropogeni dejavniki. Gamsji 
habitati so na omenjenem območju eni najbolj 
obremenjenih. V poletnih mesecih praktično na 
celotnem grebenu Karavank poteka planinska paša, 
poleg tega pa je to območje pravi raj za planince, 
ki v množicah obiskujejo vrhove, kot so Golica, 
Stol, Rožca … Zaradi številnih obremenitev pro-
stora je ponekod zaznati tudi sezonske selitve (ne 
samo zaradi obremenitev prostora). Na območjih 
večjih motenj predvsem v poletnih mesecih gamsi 
prehajajo na severno stran Karavank, v Avstrijo, 
medtem ko se pozimi u v večjem številu ponovno 
pojavijo na južni strani. Na sezonsko selitev na 
avstrijsko stran Karavank bi poleg slabših bivalnih 
razmer lahko vplivala tudi kakovostnejša prehran-
ska ponudba osojnejših pobočij. Prav prehransko 
ponudbo oz. iskanje hrane številni avtorji (GEiST, 
1971, navaja HERRERO et.al., 1990, BRAMBiLLA 
et. al., 2006, SCHRÖDER, 1977, LA MORGiA, 
2009).) navajajo kot enega glavnih dejavnikov, ki 
vpliva na prostorsko razporeditev kopitarjev, ki 
so navezani na skalovje (GARCiA GONZALES 
et al., 1990). Razpoložljivost hrane igra odločilno 
vlogo pri sezonskih gibanjih. Zaradi sezonskih 
gibanj, prisojna stran – osojna stran se pojavlja 

predvsem med lovci trdno prepričanje, da gamsov 
ni in da je načrtovani odvzem na omenjenem 
območju prevelik. Številne analize bioloških, 
okoljskih parametrov ter drugih dejavnikov, ki 
so potrebni za izdelavo lovskih načrtov, pa kažejo 
ravno nasprotno. 

2 nAmen obrAvnAve
2 AIm of the stUdy

Gams je vrsta, ki je v preteklosti in sedanjosti s 
svojo prisotnostjo zaznamoval območje Karavank. 
V prispevku želimo predstaviti prostorsko razšir-
jenost, glavne značilnosti upravljanja s populacijo 
ter habitatne značilnosti vrste. Praktično vsa 
dogajanja, ki zadevajo vrsto, so v tem prostoru zelo 
podvržena (pre)velikim subjektivnim presojam 
nekaterih lovcev in se odražajo v nezaupanju do 
stroke pa tudi pri upravljanju. Ponovno želimo 
vzpodbuditi razmišljanje in zavedanje, da je treba 
s populacijo aktivno in smelo upravljati. Prav 
tako želimo prek statističnih analiz prostorskih 
spremenljivk in lokacij pojavnosti gamsa ovre-
dnotiti vpliv človekovih aktivnosti na prostorsko 
razporeditev gamsa. 

če želimo uspešno upravljati s populacijo 
gamsa, ob prisotnosti tudi drugih vrst rastlino-
jede divjadi, je treba poznati tudi vplive okoljskih 
dejavnikov in zgradbe prostora na prostorsko 
razporeditev, populacijsko dinamiko in gostoto 
vrste. Z dobrim poznavanjem vseh dejavnikov, 
ki vplivajo na vrsto, lahko predvidimo učinke 
posegov v populacije in njihovo življenjsko okolje. 
S poznavanjem rabe prostora in dejavnikov lahko 
predvidimo tudi dolgoročnejše spremembe v 
okolju in populaciji. 

S pričujočo raziskavo želimo potrditi oz. zavreči 
tezo številnih lovcev, ki navajajo, da je ključni dejav-
nik, ki določa prostorsko razporeditev gamsov, 
nemir. Kot glavnega povzročitelja nemira navajajo 
planince, gobarje, planinsko pašo, zgrajene vlake 
… Zato smo v raziskavo vključili vse tiste dejav-
nike (dolžina gozdnih cest, vlak, planinskih poti, 
prisotnost paše), ki bi bili lahko v tesni povezavi 
z vzrokom nemira. 

Podatki, s katerimi bi lahko določili prostor-
sko razširjenost gamsov in tudi najprimernejše 
habitate, so vezani predvsem na informacije o 
lokacijah odvzema gamsov.  Ker smo z infor-
macijami omejeni predvsem na čas lovne dobe 
(avgust–december), raba prostora pa je sezonsko 

Znanstvena razprava Černe, B., Hafner, M.: Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra rupi-
capra L.) na območju Zahodnih Karavank
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pogojena, smo čas lovne dobe časovno razdvojili 
na topli in hladni del leta. V gorskem svetu je 
človekova raba prostora omejena predvsem na 
čas vegetacije, to je topel del leta, medtem ko je v 
hladnem letu le-ta zelo omejena. 

Gams ne velja za izrazito selivsko vrsto v pri-
merjavi z nekaterimi drugimi vrstami rastlinojedov. 
Zato domnevamo, da so podatki o živalih, odvzetih 
v kvadrantu, verjetno zelo enaki območjem, kjer 
vrsta preživi večino časa v celoletnem obdobju. 
Drugačna prostorska porazdelitev bi bila lahko 
pogojena tudi z antropogenimi vplivi (HAMR, 
1988, BOLDT/iNGOLD, 2005, SCHNiDRiG-
-PETRiG/iNGOLD, 2001). V Zahodnih Karavan-
kah je odvzem gamsov sicer bolj vezan na hladni 
del leta, za katerega je na voljo tudi več podatkov. 
Domnevamo, da časovna dinamika odvzema 
ne vpliva na prostorsko razporeditev odvzema. 
Menimo, da je bila večina odvzema tam, kjer je 
gams v določenem obdobju dejansko tudi prisoten.

Proučiti želimo prostorsko razširjenost gamsa 
in ugotoviti značilnosti njegovih habitatov v 
poletno-jesenskem obdobju (avgust–oktober). 
Za navedeno obdobje smo se odločili zaradi 
dostopnosti gorskega in visokogorskega prostora 
(obdobje brez snega), in sicer glede izvajanja lova 
(zagotovitev reprezentativnega vzorca – podatki 
odvzema), pa tudi glede antropogenih vplivov, 
ki so največji v omenjenem poletno-jesenskem 
obdobju (gobarjenje, planinska paša, planinarjenje 
…). Poleg zgradbe prostora lahko namreč tudi 
spremenljivke, povezane z motnjami v prostoru, 
vplivajo na gamsov habitatni izbor (npr. SCHNi-
DRiG-PETRiG/iNGOLD, 2001, BOLDT/iNGOLD 
(2005), BÖGEL/HÄRER (2002).

Slika 1: Primerjava časovne dinamike odvzema
Figure 1: Comparison of the temporal dynamics of animal harvest. 

3 opIs proUČevAneGA obmoČjA 
3 descrIptIon of the stUdy AreA 

Območje proučevanja zajema površino štirih lovišč 
(Kranjska Gora, Dovje, Jesenice in Stol - Žirovnica) 
in obsega 19.087 ha skupne površine in 17.587 ha 
lovne površine. Skupna dolžina grebena Karavank 
je dolga 40 km. Na približno tretjini obravnavanega 
območja je gams zelo pogosta vrsta, na tretjini 
manj pogosta, medtem ko na preostanku območja 
ni prisoten oz. je redek. V petnajstletnem pov-
prečju (1996–2010) je v obravnavanem območju 
povprečni letni odvzem znašal 232 glav srnjadi, 
55 jelenjadi in 105 gamsov, odvzem drugih vrst 
velike divjadi je bil zgolj simboličen. V zadnjih 
dvajsetih letih se letna količina odvzema pri gamsu 
ni pomembneje spremenila.

Območje obravnave zajema površino Zahodnih 
Karavank, ki je na zahodu omejena z italijansko 
mejo in na severu z avstrijsko. Na vzhodu je ome-
jena z dolino Završnice in ravninskim predelom 
Dežele ter na jugu s Savo Dolinko. 

Za Karavanke so značilna strma pobočja, ki se 
dokaj enakomerno dvigajo do grebena Karavank. 
V zgodovini je človek posamezna vmesna blažja 
pobočja spremenil v pašnike oz. travnike in taka 
območja tudi naselil. Pobočja se v nekajkilo-
metrskem pasu dvignejo iz doline z nadmorske 
višine 500 do 800 metrov na višino več kot 2.000 
m. Povprečna višina grebena je na nadmorski 
višini 1.700 m.

Gozdovi pokrivajo 69,8 % območja, kmetijske 
površine 16,5 %, odprtih površin visokogorja je 
7,3 % in urbanih površin 6,4 %. Za območje je 
značilna velika količina padavin, ki v povprečju 

presega 2.000 mm/leto in se strmo veča z nad-
morsko višino. Za posamezna leta so značilne 
ostre zime z dolgotrajno in debelo snežno odejo, 
ki se v osojnejših legah lahko zadrži do pol leta.

V Karavankah prevladujejo veliki predeli nepre-
pustne podlage paleozoiskih kamnin, posledica 
česar bogata vodnatost območja.

Tako kot za številna druga visokogorja v Slove-
niji je tudi za Zahodne Karavanke značilna velika 
obremenjenost prostora s planinci in drugimi 
rekreativnimi dejavnostmi. 

4 zGodovInA UprAvljAnjA z 
GAmsom

4 hIstory of the chAmoIs 
mAnAGement 

Za razumevanje miselnosti in tudi razmišljanje 
lovcev v tem prostoru je zelo pomembno dobro 
poznavanje načina upravljanja s populacijo gamsa 
v preteklosti. Bolj kot kjer koli drugje sta bila 
prav v Zahodnih Karavankah najbolj zakoreni-
njena staroavstrijska šola (avstrijska oz. avstrijsko 
nemška tradicija pri upravljanju z gamsom) in 

Slika 2: Območje proučevanja
Figure 2: Study area

prepričanje, da je odstrel gamsov pred petim letom 
starosti nelovsko dejanje. Tako razmišljanje se je 
prenašalo s starejših lovcev na mlajše in se je začelo 
spreminjati šele po množičnih izbruhih gamsjih 
bolezni, ki so zdesetkale preveč številčne trope, in 
številnih polemikah med lovci in pritiski stroke, 
ki so terjali potrebo po korenitem poseganju tudi 
med mlade gamse.

Pisni viri iz konca 19. stoletja in začetka 20. 
pričajo o tako nizkem staležu gamsa, da so lovci 
morali hoditi v najbolj odročne predele Karavank 
in Julijcev ter poleg tega imeti obilo lovske sreče, 
da so uplenili kozla (MERTELJ, 1996). Tako nizek 
stalež je bil za obdobje, ko je primanjkovalo hrane, 
razumljiv, lov pa je bil dodatno zanimivejši zaradi 
vrednosti gamsovega čopa, za katerega je bilo 
mogoče kupiti tudi kravo, če je bil čop dovolj 
lep. Tudi v obdobju med svetovnima vojnama 
se številčnost gamsa ni bistveno spremenila; 
zanimivo je, da se je med drugo svetovno vojno 
številčnost celo povečala. Po vojni je sledilo 
obdobje nekontroliranega lova, saj so bile potrebe 
po hrani velike, pa tudi orožja je bilo na pretek. 
Po ustanovitvi lovskih družin v letih 1946/47 sta 
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nastala uradni nadzor in tudi načrtni odstrel. S 
tem se je začelo obdobje varovanja gamsov, ki se 
je odražalo v skromnih načrtih in izrazitem varo-
vanju mladih gamsov in koz. V šestdesetih letih 
se je po številnih milejših zimah stalež gamsov 
občutno povečal, tako da se je leta 1960 pojavila 
prva gamsja bolezen, in sicer gamsja bradaviča-
vost, ki je kot prva zmanjšala številčnost. Leta 
1968 je sledil pojav nove bolezni, in sicer gamsje 
slepote. Samo v lovišču Kranjska Gora je bilo v 
tistem letu odstreljenih in poginulih 45 okuženih 
gamsov. V naslednjih letih je sledilo obolevanje 
gamsov še za drugimi boleznimi (virusna pljuč-
nica, pljučni zajedavci …). V strukturi odvzema 
so prevladovali kozli, razmerje odstrela je bilo  
3 : 1 v korist kozlov, v prvem starostnem razredu 
pa je odstrel znašal komaj 5 % (MERTELJ, 1996). 
Lovci so se ponašali z velikim številom divjadi 
in bili deležni celo pohval. Septembra leta 1973 
je sledil šok, ko so našli prvega garjavega gamsa 
nad Korenskim sedlom. Poginuli živali so sledile 
še druge. Sledili so ukrepi oz. poizkusi zaustavitve 

širjenja te bolezni. Prav miselnost in razmišljanja 
lovcev, podkrepljena s številnimi polemikami, so 
privedla do tega, da ukrepi zatiranja te bolezni 
niso bili uspešni. Ukrepi so bili preveč pasivni 
in so bili vezani predvsem na odstrel bolnih oz. 
sumljivih živali, poleg tega je bil zelo podcenjen 
tudi stalež (število, gostota populacije). Bolezen 
se je iz lovišča Kranjska Gora razširila na sosednja 
območja, in sicer po Karavankah proti vzhodu 
v lovišče Dovje, zaobšla lovišče Jesenice po 
avstrijski strani, se pojavila na Begunjščici in se 
po slovenski strani Karavank prek lovišča Stol - 
Žirovnica in Jesenice vrnila v lovišče Kranjska 
Gora (MERTELJ, 1996). V preglednici je prikazan 
odvzem gamsa v zadnjih 35 letih. Zanimivo bi 
bilo prikazati tudi odvzem pred letom 1975, 
vendar so podatki pred tem letom nezanesljivi. 
Številke iz začetka omenjenega obdobja so 
naravnost srhljive. Samo v lovišču Kranjska Gora 
so v letu 1976 evidentirali odvzem 298 gamsov. 
Ob navedenem odstrelu je treba poudariti, da 
so v odstrelu evidentirane tudi vse bolne živali, 

Slika 3: Odvzem 
gamsov v obdobju 
1975–2010
Figure 3: Harvest-
ing of chamois in 
the period 1975-
2010

Slika 4: Primerjava 
načrta odvzema 
z realizacijo v 
obdobju 1996–2010
Figure 4: The 
planned harvest 
compared to the 
actual data for the 
period 1996-2010 

tako da je številka obolelih garjavih gamsov še 
bistveno večja.

V osemdesetih letih je po prehodu garij sledilo 
obdobje moratorija na odstrel z namenom okre-
pitve populacije. Ponovni pojaven garij, sicer v 
manjšem obsegu v devetdesetih letih, je nakazoval, 
da s pretiranim varovanjem samo poslabšujemo 
vitalnost pa tudi zdravstveno stanje populacije. 
V zadnjih petnajstih letih poskušamo številčnost 
vzdrževati in zmanjševati izgube zaradi bolezni. 
Uspehi niso taki, kot bi si jih sicer želeli, saj so 
izgube še vedno dokaj velike v primerjavi z dru-
gimi območji prisotnosti gamsa. 

5 metode delA
5 worKInG methods 
5.1 zbiranje in obdelava podatkov
5.1 Data collection and processing
Za ugotavljanje prostorske razširjenosti gamsa 
in značilnosti njegovih habitatov je bilo treba 
najprej zbrati in urediti podatke, ki smo jih zbrali 
ločeno za gamsa in ločeno o zgradbi prostora ter 
drugih obravnavanih okoljskih spremenljivkah. 
Med podatke o gamsu smo vključili vse podatke 
o odvzetih (odstrel in izgube) gamsih v obdobju 
1996–2010. Od leta 2005 vse lokacije, kjer je bil 
odvzem, umeščamo v kvadrante, ki so določeni 
za vso Slovenijo na podlagi mreže 1 km x 1 
km, katere osnova je topografska karta merila  
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Preglednica 1: Obravnavane okoljske spremenljivke
Table 1: Studied environmental variables 

opis neodvisnih spremenljivk
Description of the independent variables

Koda  
spremenljivke
Variable code

enota
Unit

vir  
podatkov
Source  
of data

Nadmorska višina NADMV m ZGS
Nagib NAGiB_STOP stopinje ZGS
Delež toplih ekspozicij SONCNE_% % ZGS
Skalovitost SKALOV_% % ZGS
Delež kmetijskih zemljišč (MKGP, 2002; šifra 1000) KMETZEMLJ_% % MKGP
Delež gozdov (MKGP, 2002; šifra 2000) GOZDiOPP_% % MKGP
Delež pozidanih in sorodnih zemljišč (MKGP, 2002; šifra 3000) POZiDiSOR_% % MKGP
Delež mladovja (rf. 1) MLD_rf1 % ZGS
Delež drogovnjakov (rf. 2) DROG_rf2 % ZGS
Delež debeljakov (rf. 3) DEB_rf 3 % ZGS
Delež sestojev v obnovi (rf.4) POMLAJ_rf4 % ZGS
Delež raznomernih sestojev in ruševja RAZiNRUŠ_% % ZGS
Delež iglavcev v lesni zalogi sestojev LZiGL_% % ZGS
Dolžina gozdnih cest/ha GCESTEM_HA m ZGS
Dolžina gozdnih vlak/ha VLAKEM_HA m ZGS
Dolžina planinskih poti/ha PLANPOTM_HA m ZGS
Dolžina gozdnega roba (linije na stiku gozdnih in negozdnih 
površin, vključno z upoštevanjem gozdnih cest)

GOZDROBM_
HA

m ZGS

Velikost naselja NASEL_VEL MKGP
Oddaljenost najbližje hiše (hišne številke) od središča kvadranta NASEL_ODD m MKGP
Obremenitev prostora z rekreacijo OBREM_PROST ZGS
Oddaljenost lovskih prež od središča kvadranta PREZE_ODD m ZGS
Oddaljenost lovskih koč od središča kvadranta LOVKOCE_ODD m ZGS
Oddaljenost planinskih postojank in pastirskih koč od središča 
kvadranta

PLANPAST_
ODD

m ZGS

Prisotnost paše (različne kategorije) PASA
Povprečna letna temperatura zraka TEMPPOVPR ▫C ARSO
Povprečna letna višina korigiranih padavin PADAViNE mm ARSO

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSO – Agencija RS za okolje
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1 : 25.000. Na podlagi krajevnega imena odvzema 
smo podatke iz obdobja 1996–2004 dopolnili z 
geokordinatami kvadrantov. Veliko pozornost smo 
namenili tudi preverjanju lokacij ter tako izklju-
čili možnost napak. V analizo smo vključili 481 
podatkov o odvzetih gamsih, ki so bili umeščeni 
v 91 kvadrantih (velikost 100 ha) od skupno 237 
obravnavanih kvadrantov. 

Podatke o zgradbi prostora in drugih okolj-
skih spremenljivkah smo pridobili z izdelavami 
različnih grafičnih slojev. Za celotno proučevano 
območje smo izdelali 18 grafičnih slojev, na pod-
lagi katerih smo določili 26 spremenljivk (Pregle-
dnica 1). Pripravili smo jih glede na podatkovne 
zbirke, ki jih ima Zavod za gozdove Slovenije, 
vključili pa smo tudi druge javno dostopne zbirke 
podatkov. S prekrivanjem izdelanih grafičnih 
slojev in mreže kvadrantov (stranica 1 km x 1 
km) smo izdelali podatkovne plasti neodvisnih 
spremenljivk, ki na nivoju kvadranta predstavljajo 
povprečne vrednosti. Pri samem zbiranju in 
pripravi podatkov ter izboru metodologije smo 
se oprli na raziskave nekaterih avtorjev, ki so 
proučevali druge vrste kopitarjev (npr.JERiNA, 
2006a, JERiNA, 2006b).

Z vnašanjem podatkov na nivo kvadrantov smo 
dosegli, da je temeljna celica zbiranja podatkov 

enake velikosti in da je le-te v nadaljevanju mogoče 
ustrezno analizirati s statističnimi metodami. Ob 
tem smo postavili tudi hipotezo, da so podatki o 
lokacijah odvzetih gamsov verjetno zelo enaki pro-
storu, kjer se v obravnavanem časovnem obdobju 
vrsta pogosteje pojavlja. Upoštevali smo podatke 
o odvzetih gamsih v obdobju avgust–oktober in 
prek binarne logistične regresije ugotavljali, kateri 
dejavniki v tem obdobju vplivajo na pojavnost 
gamsa. 

5.2 statistične analize
5.2 Statistical analyses 
Kvadrante, v katerih smo ugotovili pojavljanje 
(odvzem) gamsa, smo upoštevali kot pozitivne 
primere (habitat), kvadrante, v katerih pojavlja-
nja nismo zasledili, pa kot negativne (nehabitat). 
Upoštevali smo le kvadrante, za katere so bili na 
voljo vsi obravnavani podatki o okoljskih dejav-
nikih in drugih spremenljivkah. Skupno je bilo 
v raziskavi upoštevanih 237 kvadrantov, od tega 
je bilo 91 pozitivnih in 146 negativnih primerov. 
Najprej smo z Mann-Whitneyevim U-testom 
(zvezne spremenljivke) in c2 testom (kategorialne 
spremenljivke) za vse spremenljivke ugotavljali 
statistično značilne razlike med pozitivnimi in 

negativnimi primeri (tveganje, manjše od 0,05). 
Spremenljivke, pri katerih nismo odkrili značil-
nih razlik, smo izločili iz nadaljnje raziskave. V 
raziskavo smo tako vključili 21 spremenljivk o 
zgradbi prostora (16 zveznih in pet diskretnih) 
(Preglednica 2). Zaradi neizpolnjenega pogoja 
linearnosti med posamezno neodvisno spre-
menljivko in logaritmom obetov (logit) odvisne 
spremenljivke smo večino zveznih spremenljivk 
kategorizirali (GARSON, 2008) tako, da smo v 
nadaljevanju ugotavljali vpliv dveh zveznih in 19 

Preglednica 2: Osnovni statistični podatki obravnavanih spremenljivk v obdobju avgust–oktober
Table 2: Basic statistical data for the studied variables, August to October

zvezne spremenljivke / Continuous variables

pozitivni primeri (habitat) /
Positive cases (habitat)

negativni primeri (nehabitat) /
Negative cases (non-habitat)

Mann-Whitney 
U-test*

percentil /
Percentile

X0,05

mediana /
Median

percentil /
Percentile

X0,95

percentil /
Percentile

X0,05

mediana /
Median

percentil /
Percentile

X0,95

Z rang /
Range

NADMV 864,0 1365,0 1761,0 480,0 873,5 1664,0 7,65 3
NAGiB_STOP 20,0 29,0 36,0 2,0 20,0 31,0 8,53 1
SONCNE_% 30,3 72,8 97,9 31,6 79,2 97,4 -1,99 15
SKALOV_% 2,0 13,0 32,0 0,0 3,0 20,0 6,91 6
KMETZEMLJ_% 0,0 2,7 31,0 0,0 18,7 78,1 -6,95 5
GOZDiOPP_% 39,7 89,7 99,5 2,3 65,3 99,4 5,98 8
POZiDiSOR_% 0,0 0,0 2,5 0,0 2,8 39,5 -7,61 4
DROG_rf2 0,0 3,8 28,5 0,0 8,5 53,4 -3,66 12
POMLAJ_rf4 0,0 3,8 17,6 0,0 7,9 67,4 -3,63 13
RAZiNRUŠ_% 18,9 72,7 100,0 0,0 50,7 100,0 4,45 11
LZiGL_% 47,8 81,0 95,9 10,4 68,9 95,6 3,47 14
PLANPOTM_HA 0,0 13,0 44,3 0,0 0,0 65,0 6,00 7
NASEL_ODD 500,0 1540,0 4140,0 0,0 450,0 2750,0 7,76 2
PREZE_ODD 173,0 757,0 2107,0 225,0 831,5 2656,0 -1,98 16
LOVKOCE_ODD 460,0 1420,0 3622,0 691,0 2338,0 5469,0 -5,76 9
PLANPAST_ODD 364,0 1342,0 3493,0 510,0 2342,0 4536,0 -5,11 10

Diskretne spremenljivke / discrete variables
Pozitivni primeri (pojavljanje in 
odstrel) 

Negativni primeri (nepojavljanje) c2 test*

Število kvadrantov po razredih Število kvadrantov po razredih c2 Df
NASEL_VEL 0 = 80, 1–10 = 8, >10 = 3 0 = 55, 1–10 = 35, >10 = 56 58,4 2
OBREM_PROST 1 (majhna) = 39, 2 (srednja) = 27, 3 

(velika) = 25  
1 (majhna) = 13, 2 (srednja) = 41, 
3 (velika) = 92  

43,3 2

PASA 1 = 39, 2 = 25, 3 = 27 1 = 73, 2 = 14, 3 = 59 13,1 2
PADAViNE 1600–1800 = 0, 1800–2000 = 19, 

2000–2600 = 72 
1600–1800 = 23, 1800–2000 = 72, 
2000–2600 = 51

45,9 2

TEMPPOVP do 4 = 43, 4–6 = 39, nad 6 = 9 do 4 = 23, 4–6 = 39, nad 6 = 84 56,2 2
* 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 

diskretnih spremenljivk. Prostorsko razporeditev 
gamsov 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. 

6 rezUltAtI
6 resUlts 
izmed 26 spremenljivk smo značilne razlike med 
pozitivnimi in negativnimi primeri v parcialnih 
analizah odkrili pri 21 spremenljivkah. V pre-
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Slika 5: Prostorska razširjenost gamsa
Figure: Spatial distribution of chamois
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glednici 2 prikazujemo njihove najpomembnejše 
statistične podatke. Pri zveznih spremenljivkah 

Preglednica 4: Logistični model habitata gamsa: 
natančnost razvrščanja enot
Table 4: Chamois habitat logistics model: dataset clas-
sification accuracy 

dejansko / 
observed

napovedano / Predicted

nehabitat /
non-habitat

habitat / 
habitat

nehabitat /non-habitat 87,7

habitat / habitat 83,5

Povprečje /Average 86,1 nadaljevanje na strani 96
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capra L.) na območju Zahodnih Karavank

ugotavljamo največje razlike (med kvadranti s 
pojavljanjem gamsa in kvadranti, kjer se gamsi 
ne pojavljajo) pri nagibu (NAGiB_STOP), nato 
oddaljenosti od naselij (NASEL_ODD), sledi 
nadmorska višina (NADMV) itn. (stolpec rang), 
med diskretnimi spremenljivkami pa je največja 
razlika v velikosti naselij (NASEL_VEL), podobna 
tudi v povprečni temperaturi (TEMPPOVP). 

Logistična regresija napoveduje, da v prou-
čevanem obdobju na prisotnost gamsov (v kva-
drantih) vpliva sedem (7) okoljskih dejavnikov 
(Preglednica 3). Pojavljanje (in odstrel gamsov) 
se povečuje z večjo nadmorsko višino (NADMV), 

Preglednica 3: Rezultati logistične regresije
Table 3: Logistic regression results 

ocena pa-
rametra /
Parameter 
estimation

st. napa-
ka /

Standard 
error

Waldova 
statistika /
The Wald 
statistic

sp /
DF

p-vre-
dnost /
p-va-

lue

razmerje 
obetov /

Odds 
ratio

95 % razmer-
je obetov /
95% CI for 
odds ratio

***NADMV 0,005 0,001 21,812 1 0,000 1,006 1,003–1,008
*SKALOV_% 20,488 4 0,000
do 2,0 % –2,911 0,772 14,230 1 0,000 0,054 0,012–0,247
od 2,0 do 3,0 % 0,112 0,771 0,021 1 0,884 1,119 0,247–5,069
od 3,0 do 8,0 % –1,044 0,640 2,663 1 0,103 0,352 0,101–1,233
od 8,0 do 16,0 % 0,122 0,609 0,040 1 0,841 1,130 0,342–3,730
***GOZD 0,038 0,011 11,633 1 0,001 1,038 1,016–1,061
*POZiDiSOR_% 10,660 1 0,001
do 0,30 –2,279 0,698 10,660 1 0,001 0,102 0,026–0,402
*DROG_rf2 11,580 3 0,009
do 0,4 % 1,971 0,824 5,723 1 0,017 7,178 1,428–36,080
od 0,4 do 6,2 % 2,216 0,658 11,361 1 0,001 9,173 2,528–33,284
od 6,2 do 13,4 % 1,311 0,621 4,459 1 0,035 3,710 1,099–12,529
*PREZE_ODD 22,758 4 0,000
do 452 m 4,002 0,848 22,266 1 0,000 54,692 10,377–

288,264
od 452 do 690 m 2,677 0,783 11,675 1 0,001 14,542 3,131–67,534
od 690 do 965 m 2,423 0,699 12,006 1 0,001 11,280 2,865–44,419
od 965 do 1421 m 2,451 0,722 11,528 1 0,001 11,605 2,819–47,774
*PASA 13,152 2 0,001
**1  2,211 0,625 12,501 1 0,000 9,129 2,679–31,106
**2 1,631 0,628 6,739 1 0,009 5,108 1,491–-17,497
Konstanta / Intercept –12,669 2,183 33,683 1 0,000 0,000

*Kategorialna spremenljivka; primerjalni razred je vselej zadnji razred; **1 - paša ob naseljih, 2 - ni paše (pretežno 
gozd), 3 - planinska paša; ***Za zvezne (nekategorialne) spremenljivke so podana razmerja obetov pri spremembi 
spremenljivke iz njenega 5. v 95. percentil (X0,05 → X0,95).
*Discrete variable; reference class is always the last class. ** 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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z večjo skalovitostjo terena (SKALOV_%), z 
večanjem deležem gozda (GOZD) in z večjim 
deležem pozidanih in sorodnih zemljišč (POZi-
DiSOR_%). Pojavljanje in odstrel gamsov se 
zmanjšuje s povečevanjem deleža drogovnjakov 
(DROG_rf2), s povečevanjem oddaljenosti od 
lovskih prež (PREZE_ODD), razlikuje pa se tudi 
na območjih z različnimi oblikami paše (PASA). 
Velikost vpliva posamezne spremenljivke prika-
zujemo z razmerjem obetov med »najboljšo« in 
»najslabšo« kategorijo:

nadmorska višina: 1 : 1,006
skalovitost: 1 : 20,9
delež gozdov: 1 : 1,04
delež pozidanih in sorodnih zemljišč: 1 : 9,8
delež drogovnjakov: 1 : 9,2
oddaljenost od lovskih prež: 1 : 54,7
paša: 1 : 9,1

7 rAzprAvA
7 dIscUssIon

Med vsemi proučevanimi spremenljivkami na 
pojavljanje in odstrel gamsov v poletno-jesen-
skem obdobju (avgust–oktober) najbolj vplivajo 
nadmorska višina, skalovitost, delež gozdov, 
delež pozidanih in sorodnih zemljišč, delež dro-
govnjakov, oddaljenost od lovskih prež in paša 
domačih živali. Medtem ko nadmorsko višino, 
skalovitost, delež gozdov, delež pozidanih zemljišč, 
delež drogovnjakov in pašo lahko uvrstimo med 
ekološke dejavnike, ki dejansko vplivajo na poja-
vljanje (habitat) gamsa v proučevanem prostoru 
in obdobju, pa oddaljenost od lovskih prež lahko 
povezujemo z intenzivnostjo lova. 

Med vsemi obravnavanimi spremenljivkami na 
pojavljanje in odstrel gamsa najbolj vpliva skalo-
vitost terena. V razredu z deležem do 2 % znaša 
verjetnost rabe prostora le 5 % najvišjega razreda 
(nad 16 %), v razredu 2–3 % znaša verjetnost rabe 
prostora 110 % najvišjega razreda, podobno tudi 
v razredu 8–16 %. Vpliva nagiba nismo odkrili 
(razen v parcialni primerjavi – rang 1), je pa nagib 
v tesni povezavi s skalovitostjo (rs = 0,72). Rabo 
strmih terenov (z večjo skalovitostjo in kamni-
tostjo ter prepadnimi previsi) lahko povezujemo 
z antipredatorsko strategijo. Skalovje in drugi 
habitati blizu skalnatega terena zmanjšajo tveganje 
zaradi plenilcev. BOSCHi/NiEVERGELT (2003) 

v švicarskem narodnem parku navajata, da so bile 
skoraj vse opažene živali v času opazovanja v odda-
ljenosti 20–60 m od najbližjega skalovja, večina 
na razdalji okoli 40 m. Tudi za Novo Zelandijo 
YOCKNEY/HiCKLiNG (2000) navajata, da gams 
poseljuje planinsko strmo in skalovito pokrajino 
in pokrajino z zelišči in subalpskim grmičevjem. 
FiND,O et al. (2006) za Nizke Tatre navaja, da so 
poleg alpskih travnikov in ruševja glavni gamsov 
habitat skalovje, slemena, soteske, melišča. Gams 
uporablja odprt habitat, če sta v bližini skalovje 
in ruševje. HAMR (1988) za Karwendelske Alpe 
navaja, da je bilo strmo, z gozdom poraslo skalovje 
priljubljen teren za umik; pri tem so bile samice na 
motnje bolj občutljive kot samci. Antipredatorska 
in optimalna prehranska strategija se odražata 
v pogosti uporabi skalovja in bližnjih alpskih 
travnikov (84 % opazovanj) (FiND,O et al. 2006), 
čeprav je v nekaterih okoljih lahko raba skalovja, 
npr. poletnem času, zmanjšana, ker se gamsi več 
prehranjujejo na alpskih pašnikih (RAMANZiN 
et al., 2002). Z delnimi analizami smo ugotovili, da 
je mediana nagiba terena, ki ga gamsi poseljujejo 
v našem proučevanem območju, 29,0 stopinj. 
Podobne nagibe v habitatih gamsov ugotavljajo 
tudi drugi avtorji. SHANK (1985) v Bavarskih 
Alpah npr. ugotavlja, da so samci poseljevali blage 
nagibe v gozdnatem območju, samice pa so bile 
bolj prisotne v bližini gozdne meje (bolj strmi 
nagibi). V gorskem okolju BOSCHi/NiEVER-
GELT (2003) za Švicarski narodni park navajata, 
da so proučevane živali uporabljale večje nagibe, 
in sicer od 25 do 65 stopinj s srednjo vrednostjo 
od 40 do 50 stopinj. CAMPELL/FiLLi (2006) 
prav tako za Švicarske Alpe navajata, da so gamsi 
najpogosteje poseljevali nagibe od 30 do 40 sto-
pinj. BÖGEL et al. (1999) in BÖGEL (2001) za 
narodni park Berchtesgaden navajajo, da so gamsi 
uporabljali nagibe v širokem razponu od 20 do 
70 stopinj, uporaba manj strmih in bolj strmih 
nagibov je bila manjša kot 10 %.

Gams je prilagojen na življenje v strmem, 
kamnitem in skalnatem terenu. čez poletja velja za 
tipično vrsto odprte pokrajine nad zgornjo gozdno 
mejo, pozimi pa se marsikje premakne v gozdove 
pod gozdno mejo. V nekaterih okoljih vse leto 
živi v gozdnatih območjih. Na splošno so gozdovi 
za gamsa manj primeren habitat v primerjavi z 
odprto pokrajino. Prisotnost gamsov v gozdnatih 
območjih je lahko rezultat antropogenih motenj 
(FRANKHAUSER/ENGGiST, 2004). Uporaba 

nadaljevanje s strani 80
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odprte pokrajine zagotavlja dobro vidljivost in 
mu omogoča čimprejšnje spoznavanje morebitne 
nevarnosti. Na odprti pokrajini namreč gams 
uporablja predvsem vid za odkrivanje vsiljivcev 
(HAMR, 1988). FRANKHAUSER/ENGGiST 
(2004) navajata, da se v gorskem okolju gamsi 
pojavljajo na pašnikih do 4 %, v gozdu 31 do 
37 % in v odprti pokrajini 62 do 65 %. SHANK 
(1985) za Bavarske Alpe navaja, da so bili najbolj 
običajen tip habitata gozdovi, 49 %, sledi ruševje, 
22 %, in skalovja, 12 %. HERRERO et al. (1996) 
za Pireneje navaja, da je bilo prek vsega leta 43 % 
opazovanj ugotovljenih na travnati pokrajini in 
35 % v ruševju. V našem proučevanem območju 
je prisoten širok spekter nadmorskih višin od 
najnižjih do najvišjih, to je od nižin Zgornjesavske 
doline pa do območij nad zgornjo gozdno mejo 
s pasom ruševja, alpskimi pašniki in skalovjem. 
Ugotavljamo pa, da vpliv nadmorske višine ni 
izrazit; v proučevanem obdobju gamsi očitno pose-
ljujejo širok razpon nadmorskih višin, vključno z 
najnižjimi legami. Prisotnost gamsov v razredih 
nižjih nadmorskih višin potrjuje tudi vpliv deleža 
pozidanih in sorodnih zemljišč. V razredu z 
deležem do 0,30 % znaša verjetnost za prisotnost 
gamsov le 9,8 % najvišje vrednosti (nad 0,3 %). 
Pri tem je treba pojasniti, da gre v proučevanem 
območju za nizke deleže tovrstnih zemljišč in 
da je znašal delež kvadrantov, v katerih ni bilo 
evidentiranih deležev pozidanih in sorodnih 
zemljišč, 37 %, zato so rezultati v tem pogledu 
bolj informativne narave. Na navedeno ugotovitev 
lahko vpliva tudi velikost osnovne prostorske 
enote (kvadranta), ko je pogosto v enem delu 
kvadranta naselje, v drugem pa odvzem gamsov 
(bližina naselij in strmih skalovitih predelov). 

V proučevanem obdobju se gamsi pojavljajo 
pogosteje v okolju z večjim deležem gozda, ki pa 
se pojavlja z večjimi deleži v sredogorju do zgornje 
gozdne meje. Gams namreč lahko poseljuje tudi 
gozdove sredogorja in nižjih leg, če so strmi nagibi 
in skalovje (HAFNER/čERNE, 2010). LOVARi/
COSENTiNO (1986) tudi za gorsko okolje nava-
jata, da so nekateri samci poseljevali gozdnata 
območja vse leto, razen obdobja parjenja (novem-
ber). Tudi v nižjih legah našega proučevanega 
območja so strma skalovita pobočja z grapami in 
soteskami. Pojavljanje gamsov v tem času v nave-
denih višinskih razredih si razlagamo z ugodnimi 
prehranskimi razmerami tudi v gozdnem okolju, s 
potrebami po termoregulaciji in z antropogenimi 

motnjami v območju nad gozdno mejo. Raba 
velikih nagibov s skalovjem je namreč lahko 
povezana tudi s termalnim kritjem (LOVARi/
COSENTiNO, 1986). V primerjavi z odprtimi 
sončnimi legami je v nižje ležečih gozdovih hla-
dneje, še posebno grapah, soteskah in drugem 
okolju s skalovjem in razgibanim mikroreliefom. 
Tudi LEGAT (2011) in KOŠiR (2011) navajata, 
da se v poletnih mesecih del gamsov zadržuje 
v osojnejših, zaprtih predelih lovišča, drugi del 
pa na grebenu Karavank z dnevno migracijo 
na osojnejšo, bolj strmo avstrijsko stran, kar je 
povezano tudi s pojavom antropogenih motenj 
(planinci). Tudi BERNARD (2011) navaja, da je 
v poletnih mesecih več gamsov tudi na nižjih 
nadmorskih višinah (po grapah in odročnejših 
predelih). Večkrat so gamsi opaženi praktično 
na dnu Zgornjesavske doline. BERNARD (2011) 
tudi navaja, da je na gozdno okolje (nadmorska 
višina 1000–1200 m) vezano predvsem poleganje 
mladičev. V visokogorju v tem letnem obdobju 
lahko tudi 14 dni ni mogoče opaziti gamsov, nato 
pa je v enem dnevu na isti lokaciji mogoče opaziti 
več različnih skupin (tropov). Se pa v proučevanem 
območju v gozdovih gamsi pogosteje zadržujejo v 
sestojih z manjšim deležem drogovnjakov, kar je 
verjetno povezano s količino dostopne hrane, ki 
je v drogovnjakih skoraj ni. V razredu z deležem 
drogovnjakov do 0,4 % je verjetnost rabe prostora 
7,1-krat večja, v razredu z deležem 0,4 do 6,2 % 
9,1-krat večja in v razredu z deležem drogovnja-
kov 6,2 do 13,4 % 3,7-krat večja kot v najvišjem 
razredu (več kot 13,4 %). V pričujoči raziskavi 
razen deleža različnih razvojnih faz sestojev nismo 
proučevali vpliva strukture sestojev. HAFNER/
čERNE (2010) pa ugotavljata, da na prisotnost 
gamsov v gozdnatem okolju Jelovice z obrobjem 
vpliva tudi notranja zgradba sestojev. Navajata, da 
je prisotnost gamsov večja v gozdovih z majhno 
pestrostjo rastlinskih združb, majhno gostoto 
gozdnega roba, precejšnjim deležem iglavcev, 
nizkim deležem plitvih tal, nekoliko manjšo lesno 
zalogo sestojev, v manj presvetljenih sestojih ter v 
sestojih z zmernim deležem debeljakov. 

Z raziskavo smo poizkušali odkriti tudi more-
biten vpliv antropogenih motenj na pojavljanje in 
odvzem gamsov. V ta namen smo vključili tudi 
osem spremenljivk, ki vključujejo tudi različne 
vire vznemirjanja, vključno z lovom. Ugotavljamo, 
da na pojavljanje in odstrel gamsov vplivata tudi 
paša in oddaljenost od lovskih prež, vpliva drugih 

spremenljivk pa nismo zaznali. Pojavljanje gamsov 
je v kvadrantih, kjer je prisotna paša v bližini naselij 
in samotnih kmetij, 9,1-krat večja, v kvadrantih, 
kjer ni paše (večina gozdov), pa 5,1-krat večja kot v 
kvadrantih, kjer je planinska paša. Navedeno potr-
juje dosedanje ugotovitve o pojavljanju gamsov 
tudi v nižjih nadmorskih višinah in gozdovih 
sredogorja. Vzrok je lahko antropogenega značaja, 
kamor sodi tudi planinska paša. Na območjih s 
planinsko pašo, kjer so staje in drugi objekti, je 
poleg domačih živali (govedo, drobnica) namreč 
lahko moteč dejavnik tudi spremljajoča človekova 
dejavnost (turizem, obiskovanje planin). Mnenja o 
vplivu domače živine na gamse so različna. HER-
RERO et al. (1996) navaja, da se gamsi z alpskih 
pašnikov, kjer se pase domača živina, umaknejo 
v nižje ležeče gozdove s prepletenimi travniki, 
kjer preživijo poletje. LA MORGiA/BASSANO 
(2008) navajata, da  prisotnost ovc zelo vpliva na 
gamsove prehranske habitate (veliko prekrivanje 
prehranskega izbora). RÜTTiMANN et al. (2008) 
pa npr. navaja, da prisotnost ovc pomembneje ne 
vpliva na prisotnost gamsov, gamsi naj se tudi ne 
bi izogibali prisotnosti manjših količin, npr., ovčjih 
iztrebkov (FRANKHAUSER et al., 2008). V obrav-
navanem območju bi manjšo prisotnost gamsov 
na območju planinske paše lahko pojasnjevali s 
prisotnostjo domačih živali pa tudi s spremlja-
jočimi antropogenimi vplivi. Da nismo odkrili 
vpliva drugih antropogenih motenj na pojavljanje 
gamsov, je lahko vzrok tudi v velikosti osnovne 
prostorske enote zbiranja podatkov. V okviru 
istega kvadranta se namreč lahko pojavljajo viri 
vznemirjanja pa tudi lokacije primernega kritja, 
kamor se umaknejo gamsi. Da vznemirjanje vpliva 
na pojavljanje gamsov, potrjujejo tudi drugi viri. 
SCHNiDRiG-PETRiG/iNGOLD, 2001, navajata, 
da se v območju z jadralnim padalstvom gamsi 
pogosteje in dlje zadržujejo v gozdu v primerjavi 
z nevznemirjenimi območji, kjer so po ves dan na 
območju pašnikov in skalovja nad gozdno mejo. 
Podobno za zračni promet navajata tudi BOLDT/
iNGOLD (2005). BÖGEL/HÄRER (2002) za 
narodni park Berchtesgaden navajata, da vrsta 
in pogostost motenj zelo vplivata na vedenjske 
odzive gamsov, toleranca do motenj pa se spre-
minja glede na sezono, čas dneva, spol živali in 
velikost skupin. Motnje iz zraka bolj vplivajo kot 
motnje, povzročene s tal. V območjih s pogo-
stejšimi motnjami je vedenjski odziv zmanjšan 
in je opaziti določeno privajanje na motnje. Z 

motnjami je zelo povezana tudi raba habitatov; v 
takih primerih so se gamsi zatekali v gozd (kritje) 
ali skalovje (nedostopnost). 

Ugotavljamo tudi, da se raba prostora gamsov 
(in njihov odstrel) manjša z oddaljenostjo od 
lovskih prež. Pri tem je treba poudariti, da rabo 
prostora ugotavljamo glede na podatke odstrelje-
nih živali, lokacije lovskih prež pa lahko vplivajo 
na večjo verjetnost oziroma večjo gostoto odstrela. 
V razredu z oddaljenostjo lovskih prež do 452 
m je verjetnost rabe prostora (odstrel) 54,7-krat 
večja kot v najvišjem razredu (oddaljenostjo nad 
1421 m). V razredu z oddaljenostjo 452 do 690 
m je raba prostora 14,5-krat večja, v razredu 690 
do 965 m 11,2-krat in v razredu 965 do 1421 m 
11,6-krat večja kot v najvišjem razredu (nad 1421 
m). Vendar pa v gorskem okolju gamse lovijo z 
visokih prež le izjemoma, večina odstrela poteka z 
zalazom oziroma v kombinaciji zalaza in čakanja 
(krajših postankov) brez uporabe visokih prež, 
kar potrjuje tudi BERNARD (2011). Podobno 
navajata tudi LEGAT (2011) in KOŠiR (2011). 
Zato si »vpliv« visokih prež na pojavljanje in 
odstrel gamsov razlagamo s pogostejšim pojavlja-
njem gamsov v gozdnatem okolju sredogorja pa 
tudi v nižjih nadmorskih višinah, kjer so visoke 
preže pogostejše. Večja gostota lovskih prež v tem 
okolju pa ni prvenstveno namenjena lovu gamsov, 
pač pa lovu drugih rastlinojedih parkljarjev in 
divjega prašiča. 

8 povzeteK
Gams je najbolj tipičen predstavnik rastlinojedov, 
ki poseljuje območje Zahodnih Karavank. če 
izvzamemo ravninski, bolj poseljen predel obmo-
čja, ga najdemo povsod, s tem da je številčnost 
večja v bolj strmih predelih. V prejšnjem stoletju je 
številčnost zelo nihala. V prvi polovici dvajsetega 
stoletja je bila dokaj skromna, v drugi polovici pa 
so se pojavile težnje po večji številčnosti in velikih 
tropih, kar je povzročilo pretirano varovanje dolo-
čenih spolnih in starostnih struktur. Številčnost 
se je posledično zelo povečala, kar se je odrazilo v 
izbruhu številnih bolezni, ki so zdesetkale popu-
lacijo. Ta izkušnja nas je pripeljala do spoznanja, 
da je treba številčnost (gostoto) stalno usklaje-
vati z nosilno zmogljivostjo okolja. če želimo 
trajnostno upravljati s populacijo gamsa, je zelo 
pomembno, da poznamo vplive tistih dejavnikov, 
ki so ključni za prostorsko razporeditev, popula-
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cijsko dinamiko in gostoto vrste. To poznavanje 
je še pomembnejše, ker je v prostoru Zahodnih 
Karavank še vedno zelo zasidrano: miselnost po 
izrazitem varovanju, težnja po številčnih tropih, 
zavračanje znanstvenih ugotovitev, navajanje da 
se življenjski prostor gamsa krči ipd.

V zadnjih petnajstih letih se količina odvzema 
gamsov na tem območju ni bistveno spremenila in 
znaša v povprečju nekaj več kot sto gamsov na leto. 
Tudi sama prostorska razporeditev odvzema se ni 
spremenila. O tem pričata število in razporeditev 
kvadrantov, v katerih je bil evidentiran odvzem 
(skupno v 150 kvadrantih). V obdobju 1996 do 
2000 je bil odvzem evidentiran v 107 kvadrantih, 
v drugem petletnem obdobju v 114, v tretjem v 
116 kvadrantih. V analizo habitatnega izbora za 
poletno-jesensko obdobje (avgust–oktober) smo 
vključili 481 podatkov o odvzetih gamsih v zadnjih 
petnajstih letih, ki so bili prostorsko umeščeni v 
91 kvadrantih ter 26 okoljskih spremenljivk, ki bi 
prek določanja habitatne primernosti lahko vpli-
vali na prostorsko razporeditev gamsa. Rezultati 
statističnih analiz kažejo, da je pojavljanje (in 
odstrel gamsov) pogojeno z vrednostmi sedmih 
(7) okoljskih dejavnikov.

Najpomembnejši ekološki dejavnik, ki vpliva na 
pojavljanje gamsov, je skalovitost terena; z veča-
njem deleža skalovitosti se povečuje verjetnost za 
prisotnost gamsov. Ne glede na to, da nismo odkrili 
(razen v parcialnih primerjavah) vpliva nagiba, 
pa je nagib v tesni povezavi s skalovitostjo. Rabo 
strmih terenov z večjo skalovitostjo in prepadnimi 
previsi pojasnjujemo z antipredatorsko strategijo. 
Skalovje in drugi habitati blizu skalnatega terena 
zmanjšujejo tveganje zaradi plenilcev, v njih se 
gamsi počutijo varne. Na pojavljanje gamsov 
pozitivno vpliva tudi nadmorska višina, vendar 
njen vpliv ni izrazit. V proučevanem okolju in 
letnem času gamsi poseljujejo širok spekter nad-
morskih višin: praktično od najnižjih leg pa do 
najvišjih nad gozdno mejo. Da gams poseljujejo 
tudi najnižje lege, potrjuje tudi pozitivni vpliv 
pozidanih in sorodnih zemljišč na habitatni 
izbor. Tudi v najnižjih legah so namreč v krajši 
oddaljenosti od naselij strma in skalovita pobočja, 
kjer se pojavljajo gamsi. Pojavljanje gamsov je 
pogostejše tudi v okolju z večjim deležem gozda, 
le-ta pa je največji v sredogorju. V gozdovih se 
pogosteje pojavljajo v sestojih z manjšim deležem 
drogovnjakov. Pojavljanje gamsov v tem času 
v navedenih višinskih razredih si razlagamo z 

ugodnimi prehranskimi razmerami tudi v goz-
dnem okolju, s potrebami po termoregulaciji 
in z antropogenimi motnjami v območju nad 
gozdno mejo. Večje pojavljanje gamsov v nižjih 
nadmorskih višinah in v sredogorju potrjuje 
tudi manjše pojavljanje gamsov v območjih s 
planinsko pašo v primerjavi z območji brez paše 
ali s pašo v bližini naselij. Ugotavljamo tudi, da 
se raba prostora gamsov manjša z oddaljenostjo 
od lovskih prež. V gorskem okolju večina odstrela 
gamsov poteka z zalazom in krajšimi postanki 
(brez uporabe visokih prež). Zato si tovrstno rabo 
prostora razlagamo s pogostejšim pojavljanjem 
gamsov v gozdnatem okolju sredogorja pa tudi 
v nižjih nadmorskih višinah, kjer so visoke preže 
pogostejše. Večja gostota visokih prež v tem okolju 
pa ni prvenstveno namenjena lovu gamsov, pač 
pa lovu drugih vrst parkljarjev.

9 sUmmAry
Chamois is the most typical herbivore animal 
to reside in the mountain range of Western 
Karavanke. The species inhabits the entire study 
area, except for its flatter and more densely popu-
lated parts, showing higher densities on steeper 
slopes. in the 20th century, chamois population 
fluctuated considerably. in the first half of the 
century, chamois numbers were relatively low, 
but in the second half certain tendencies to boost 
the species population and the size of chamois 
herds were observed, which resulted in excessive 
protection of the chamois of a certain gender and 
age. Such measures led to a significant increase 
in chamois numbers, which eventually provoked 
an outbreak of numerous diseases that decimated 
the population. The lesson learned from this was 
that the size (density) of the population needed to 
be constantly monitored and balanced against the 
carrying capacity of the habitat. in order to ensure 
sustainable management of chamois populations, 
we first need to study the effects of all factors which 
are of key importance for the spatial distribution, 
population dynamics, and density of the species. 
This knowledge has an even greater value because 
the area (and people) of the Western Karavanke 
continues to support and endorse strict species 
protection and large-sized herds, while expressing 
reluctance to accept scientific findings and belief 
that the chamois habitat is shrinking.

Over the last 15 years, harvesting of the chamois 

animals from the area has not changed consi-
derably and amounts to an average of just over 
100 animals per year. The spatial distribution of 
the taking has also remained largely unchanged 
as evidenced by the number and distribution of 
quadrants in which harvesting of the animals 
was recorded (a total of 150 quadrants). Records 
show that in the period 1996-2000 chamois were 
taken from 107 quadrants, in the second five-year 
period from 114 quadrants, and in the third five-
-year period from 116 quadrants. The analysis 
of the habitat selection for the summer-autumn 
period (August-October) included 481 data on 
the chamois taken from the habitat in the last 15 
years, from a total of 91 quadrants, and consi-
dered 26 environmental variables which might 
contribute to the suitability of the habitat, thereby 
potentially affecting the spatial distribution of 
the species. The results of the statistical analyses 
indicate that the occurrence (and harvesting/
hunting) of chamois is related to the values of 
seven environmental factors. 

The most important ecological factor affecting 
chamois occurrence is the rockiness of the area: 
the rockier the terrain, the higher the chance of 
chamois occurrence. Although inclination was 
not found to have any significant effect (except 
in partial comparisons), it is closely related to 
the terrain rockiness. Chamois preference for 
steep terrain with a high percentage of rocks and 
overhanging rocks can be explained in the context 
of the species’ anti-predator strategy. The rocks 
and other habitats near the rocky terrain reduce 
predator risk and make chamois feel safe. Another 
factor positively affecting chamois presence is alti-
tude, although its impact is not significant. in the 
studied area and season, chamois inhabited a wide 
range of elevations, ranging from the lowest-lying 
areas to the highest sites, above the tree line. The 
presence of the chamois in the lower-lying areas 
is further confirmed through the positive impact 
of the built-up and related land. Even at lower 
elevations, chamois are found on steep and rocky 
slopes at a relatively short distance from human 
settlements. Chamois occurrence is generally 
more frequent in habitats with a high percentage 
of forest land, i.e. in mid-altitude mountains. 
As concerns forest habitats, chamois are more 
common in stands characterized by a lower share 
of pole stands. The main reasons why the species 
occurs in the area at the given time and under 

the stated altitude conditions are the following: 
favorable feeding conditions of forests; chamois’ 
need for thermoregulation; and anthropogenic 
disturbances in the areas above the tree line. The 
fact that more chamois reside at lower elevations 
and in mid-altitude mountains corresponds with 
the finding that the occurrence of chamois is lower 
in mountain pastures than in no-grazing areas 
or on grazing grounds near human settlements. 
Furthermore, it has been established that the use 
of land by chamois decreases with the distance 
from hunting blinds. Most chamois hunting in 
the mountains is carried out through stalking and 
several stops (without the use of high blinds, i.e. 
treestands). Such use of land therefore explains 
frequent occurrence of chamois in the forested 
areas of mid-altitude mountains and in lower 
elevations, where high blinds are more common. 
High density of hunting blinds in this area is 
primarily not intended for chamois hunting, but 
for hunting for other ungulates.

10 zAhvAlA
10 AcKnowledGements

Prispevek je del projekta »Karavanke@prihodnost.
eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji priho-
dnosti«, ki poteka v okviru Operativnega programa 
Slovenija-Avstrija 2007–2013 in je sofinanciran 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ter Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko.
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Zavod za gozdove Slovenije. Podatki o odvzemu divjadi za 
obdobje 1975–2010.

V Sloveniji že desetletja potekajo razprave o pravil-
nosti upravljanja velikih rastlinojedih parkljarjev 
v prizmi problematik njihovih vplivov na gozdni 
prostor, zlasti objedanja mladja in lupljenja dreves. 
Neskladja in težave so tradicionalno velike zlasti 
glede dinarskih jelovo-bukovih gozdov, kjer mnogi 
gozdarski strokovnjaki izpostavljajo predvsem 
nujnost zmanjšanja števila parkljarjev za zagota-
vljanje naravne obnove gozda, zlasti jelke. Vendar 
so parkljarji motivacijsko in ekonomsko ključni z 
vidika lovstva. Poleg tega se vse bolj zavedamo tudi 
velikega pomena vzdrževanja ustreznih gostot par-
kljarjev za ohranitev velikih zveri in mnogih drugih 
ekoloških vlog, ki jih opravljajo parkljarji. Pogledi 
na problematiko in načine njenega reševanja so 
neenotni, lahko celo diametralno nasprotni, tako v 
akademskih krogih kot med načrtovalci in praktiki - 
upravljavci na terenu. Neskladja se končno odražajo 
tudi v slabšem upravljanju gozda kot ekosistemske 
celote (rastlin in živali) in mečejo slabo luč na stroko.

Z namenom spodbujanja izmenjav pogledov 
in prispevanja k bolj celostni obravnavi tematike 
ter s tem k boljšemu upravljanju populacij divjadi 
pa tudi gozda kot celote smo 29. in 30. novembra 
2011 v okviru EU LiFE+ projekta SloWolf in dveh 
projektov CRP (V4-0540 in V4-1146; financerja 
ARRS in MKGP) organizirali dvodnevno posve-
tovanje in delavnico z imenom Upravljanje velike 
rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov 
na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena 
za lovstvo. Namenjena je bila predvsem strokov-
njakom Zavoda za gozdove Slovenije s področij 
gozdnogospodarskega načrtovanja, gojenja gozdov 
in gozdnih živali ter lovstva. Na njej smo sodelovali 
tudi raziskovalci in pedagogi, ki se ukvarjamo s 
prostoživečimi živalmi in gozdom z Biotehniške 
fakultete (Oddelek za gozdarstvo in Oddelek za 
biologijo), Gozdarskega inštituta Slovenije, ZRC 
SAZU – inštituta za arheologijo, inštituta ERiCo 

GDK 156:971(045)=163.6:

Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike 
rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni 
prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo 
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ivan KOS5, Miha KROFEL1, Lado KUTNAR4, Aleksandra MAJič - SKRBiNŠEK5, Miha MARENčE3, 
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Velenje in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in 
prostor. Prvi dan je bil v celoti posvečen vsebinsko 
zelo pestrim vabljenim predavanjem (16 referatov), s 
katerimi smo skušali izmenjati oz. predstaviti ključne 
temeljne in aplikativne informacije o obravnavani 
tematiki ter pripraviti podlage znanja za naslednji 
dan. Na osnovi referatov smo oblikovali izhodišča, 
ki so v nadaljevanju predstavljena v pričujočem 
prispevku. Celotni povzetki prispevkov so objavljeni 
v zborniku (uredniki: K. Jerina, A. Majić Skrbinšek 
in M. Jonozovič; dostopen na www.volkovi.si pod 
zavihkom MULTiMEDiJA – Publikacije). Drugi dan 
je potekala vodena delavnica, v kateri smo opredelili 
ključne dileme in skušali sestaviti zaključke, s katerimi 
bi se lahko strinjale vse interesne skupine. Sklepi 
delavnice bodo predstavljeni v eni od naslednjih 
številk Gozdarskega vestnika.

Izhodišča s posvetovanja
Poznavanje stanja in vzorcev sprememb naravne 
vrstne sestave gozda je ena izhodiščnih informacij 
pri sonaravnem upravljanju gozdnih ekosistemov, 
saj takšne sestave pogosto privzemamo kot referenco 
in cilj gospodarjenja. Na osnovi današnjega stanja ni 
mogoče zanesljivo sklepati, kakšna bi bila naravna 
sestava gozdov, saj je na njihov razvoj prek iztrebljenja 
velikih rastlinojedov in velikih zveri, požiganja, nepo-

Strokovna razpravaČerne, B., Hafner, M.: Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra rupi-
capra L.) na območju Zahodnih Karavank



GozdV 70 (2012) 2 105GozdV 70 (2012) 2104

srednega pospeševanja gospodarsko zanimivejših 
vrst itn. zelo vplival človek. Zato so zelo dragocene 
informacije o zgradbi gozdov iz obdobja, ko člo-
vekovi vplivi še niso bili tolikšni. Pelodne analize 
nakazujejo, da sta bili jelka in bukev (kot tudi druge 
zdaj zastopane vrste) večji del holocena (zadnjih 
8.500 let) v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih 
slovenije verjetno stalni in prevladujoči vrsti, ni 
pa mogoče oceniti njune absolutne zastopanosti niti 
obsega morebitnih nihanj v času in prostoru. O tem 
bi bile dobrodošle dodatne raziskave. Verjetno so na 
zastopanost globalno in lokalno vplivali raznoteri 
dejavniki, npr. podnebje, človek in tudi prostoživeči 
veliki rastlinojedi. Jelka je občutljiva za človekove 
vplive (npr. ogenj, paša, intenzivna sečnja) in se 
mu je skozi holocen umikala. človekovi vplivi so v 
obliki občasnih rahlih nihljajev zastopanosti peloda 
bukve in jelke razvidni tudi v diagramih za dinarsko 
jelovo-bukove gozdove v obdobju najmanj zadnjih 
5.500 let in so se okrepili zadnjih 2.000 let, ko je bila 
oblikovana krajina, ki je podobna današnji. 

Za razumevanje vlog velikih rastlinojedov v 
gozdu je pomembno poznavanje njihove pretekle 
populacijske dinamike. Arheološke najdbe naka-
zujejo, da so bili veliki rastlinojedi na območju 
zdajšnje slovenije tudi ves holocen stalno prisotni 
in verjetno pogosti. Njihova vrstna pestrost je bila 
celo večja od zdajšnje, saj so tod poleg zdajšnjih vrst 
živeli še los, maral, zober in tur. zlasti pogosta je 
bila jelenjad, katere ostanki so med ostanki divjih 
živali med plenom lovca - človeka najpogostejši. V 
srednjem veku je bila verjetno še široko razširjena, 
kar nakazujejo tudi pogosta imena krajev s korenom 
»jelen«. V obdobju po marčni revoluciji (od leta 
1848 do konca istega stoletja) pa je bila iztrebljena, 
vendar ob koncu 19. stoletja ponovno naseljena v več 
delih sedanje Slovenije; nasprotno je srnjad v večjem 
delu države preživela tudi marčno revolucijo. Po ii. 
svetovni vojni so se populacije parkljarjev prostorsko 
in številčno zelo povečale, čemur je botrovala ureditev 
razmer v lovstvu (npr. varovanje z lovno dobo in 
načrtovano višino odstrela), pa tudi izredno majhna 
gostota naravnih plenilcev in povečana nosilna 
zmogljivost prostora zaradi zaraščanja (praznjenje 
podeželja) in intenzivnejšega izkoriščanja gozdov 
(obilnejša pritalna vegetacija zaradi presvetlitev). 

v zadnjih 150 letih se je gostota velikih rastli-
nojedov torej diametralno spremenila in je bila 
verjetno pred 100–150 leti najmanjša v celotnem 
holocenu (v zadnjih 10.000 letih), obratno pa 
je sedanja morda največja. Velik del dreves, ki v 
dinarsko jelovo-bukovih gozdovih zdaj tvorijo streho 

sestojev, se je torej pomladilo še v času, ko je bila 
gostota rastlinojedov na rekordno nizki ravni. To je 
lahko vplivalo na obilnejšo zastopanost občutljivejših 
vrst, tudi jelke, ki so jo ponekod tudi neposredno 
vzpodbujali z izsekavanjem bukve. Obratno pa je pred 
desetletji jelka začela nazadovati zaradi onesnaže-
nosti zraka, poleg tega se je zelo spremenila gostota 
rastlinojedov. zato velik nihljaj v zgradbi gozdov, 
ki ga opažamo, ni presenetljiv. čeprav je sedanja 
gostota rastlinojedov verjetno večja od zgodovinske, 
pa na podlagi tega ne moremo zaključiti, da enako 
velja tudi za njihove vplive na pomlajevanje gozda, 
saj dandanes, v nasprotju z večjim delom holocena, 
ko naj bi naše kraje skoraj v celoti pokrival gozd, 
rastlinojedi dobijo zelo velik del hrane tudi zunaj 
gozda (jelenjad morda okoli 1/2).

veliki rastlinojedi opravljajo v ekosistemih 
številne pomembne vloge; npr. pospešujejo raz-
gradnjo organske snovi in opravljajo vertikalni ter 
horizontalni transport hranil in tako vplivajo na 
njihovo lokalno dostopnost v tleh in posledično na 
produktivnost ekosistemov; s selektivnim prehranje-
vanjem vplivajo na pogostnost in vrstno zastopanost 
rastlinskih vrst, tudi drevesnih; raznašajo semena; 
vplivajo na pogostnost požarov; so ključna prehran-
ska vrsta velikim zverem. Njihovi neposredni vplivi 
na tla in vegetacijo se lahko posredno prenašajo tudi 
na druge trofične ravni v ekosistemih, zato v njih 
pogosto opravljajo tudi vlogo ključnih vrst. vse naše 
rastlinske vrste, vključno z drevesnimi, tudi jelka, 
so koevoluirale z velikimi rastlinojedi, kar pomeni, 
da so ti obvezen element za normalno delovanje 
naših gozdov. Glede na dolgotrajnost soobstoja 
velikih rastlinojedov in jelke nastaja vprašanje, 
zakaj je ta sedaj tako občutljiva na objedanje. Na 
splošno bi to lahko razložili z: (1) morebitno manjšo 
gostoto rastlinojedov v preteklosti, (2) morebitnimi 
spremembami vedenja rastlinojedov, vključno s 
prostorsko porazdelitvijo in prehranskim izborom v 
zadnjem času, morda zaradi majhne gostote velikih 
plenilcev (glej naslednji odstavek) pa tudi krmljenja, 
saj to pri nekaterih vrstah (npr. jelenjadi) zmanjša 
sezonsko migratornost in poveča koncentracije 
živali v okolici krmišč, (3) morebitno manjšo zasto-
panostjo jelke v preteklosti oz. z našimi zgrešenimi 
predstavami o njenih deležih v »naravnih gozdovih«, 
morda zaradi specifične zgodovine nastanka sedanjih 
gozdov (prejšnji odstavek); (4) morebitno povečano 
občutljivostjo jelke v zadnjem času, morda zaradi 
toplejšega in bolj sušnega ozračja, krajših zim in 
manj snega pozimi (sneg ščiti pred objedanjem) 
ter bolj sušnih poletij. Vse naštete razlage so bolj ali 

manj le hipoteze, za katere bi sicer lahko našli nekaj 
podpore v podatkih (vsaj za določene primere), a 
jih je premalo, da bi jih lahko sprejeli in posplošili; 
za trdnejše zaključke bi bile zanimive in potrebne 
dodatne raziskave ter sinteze že objavljenih raziskav. 

Po poenostavljenih predstavah naj bi plenilci vselej 
regulirali plenske vrste, kar je bil verjetno pomemben 
argument za v preteklosti uveljavljeno mnenje, po 
katerem naj bi bila gostota velikih rastlinojedov v 
obdobju, ko človek ni tako učinkovito kontroliral 
plenilcev, zelo majhna. Vendar empirične raziskave 
kažejo, da je paleta morebitnih izidov interakcije 
plenilec–plen izredno široka, vse od iztrebljenja do 
skoraj nobenih vplivov ter je dejanski vpliv odvisen 
od številnih dejavnikov in se lahko s časom zelo 
spreminja tudi na istem območju. V Evropi so vplivi 
velikih zveri na številčnost plenskih vrst odvisni od 
produktivnosti okolja in človekovih posegov ter se 
na splošno od juga proti severu večajo skladno z 
zmanjševanjem produktivnosti okolja. Kakšni so bili 
vplivi pri nas pred obdobjem človeka, je zelo tvegano 
napovedovati. Kakor koli pa glede na raziskave iz 
tujine sklepamo, da so naši veliki plenilci verjetno 
lahko vzdrževali številčnost rastlinojedov pod 
nosilno zmogljivostjo prostora, niso pa jih regu-
lirali; gostoto plenskih vrst so v povprečju verjetno 
manjšali, zmanjševali so amplitudo in upočasnili 
nihanja gostote v času, niso pa je trajno zadrževali 
pri stalni (nizki) vrednosti. Novejše raziskave kažejo, 
da so posredni učinki plenilcev (npr. na vedenje in 
prehranske strategije plenskih vrst, kar se odraža tudi 
na vegetaciji) celo večji od neposrednega učinka 
na številčnost plena in se pogosto izražajo v tro-
fični kaskadi (vplivi se odražajo na mnogih ravneh 
v ekosistemu). Človek lahko nadomesti vlogo 
plenilcev pri vplivu na številčnost rastlinojedov, 
drugi učinki odstrela pa se precej razlikujejo od 
naravnega plenjenja.

Pri sedanji gostoti volkovi na leto v štirih LPN v 
Dinaridih (LPN Žitna gora, Jelen, Medved in Sne-
žnik - Kočevska Reka) uplenijo okoli 400 osebkov 
jelenjadi, kar je okoli 4,5 % biomase jelenjadi na pro-
učevanem območju. ocenjeno plenjenje jelenjadi 
znaša vsaj 11 % (evidentirano), verjetno pa okoli 
22 % (ocenjeno) skupne smrtnosti. Vpliv plenilcev 
na dinamiko rastlinojedov pa je vseeno večji, kot bi 
lahko sklepali le na osnovi absolutnega odvzema, 
saj pogosteje plenijo reproduktivne samice oz. je 
struktura plenjenja zelo drugačna od odvzema, ki ga 
izvaja človek. Kljub temu je njihov vpliv na dinamiko 
populacij plenskih vrst primerjalno s človekom danes 
vseeno relativno majhen. Ris je lokalno pomem-

ben plenilec srnjadi. če bi bil prisoten v celotnem 
Notranjskem LUO, bi njegovo plenjenje pomenilo 
okoli 1/3 vsega odvzema te živalske vrste. Relativen 
pomen smrtnosti zaradi plenjenja je odvisen od 
lokalne gostote srnjadi (obratno sorazmeren vpliv). 

Trenutno so največja grožnja ohranitvi volkov 
konflikti s človekom (npr. plenjenje drobnice, kom-
peticija z lovci zaradi plenjenja divjadi, strah), saj 
se pogosto odražajo v pritiskih po večjem legalnem 
odstrelu in lahko tudi večjem ilegalnem ubijanju 
volkov. Pri tem je eden pomembnih dejavnikov, 
povezan s pogostostjo konfliktov, ohranjenost 
naravne prehranske baze – pri nas zlasti jelenjadi 
in srnjadi. Raziskave iz tujine namreč nakazujejo, 
da se plenjenje drobnice (eden glavnih virov kon-
fliktov) lahko zelo poveča ob zmanjšanju naravne 
prehranske baze. Obenem je pri majhni gostoti 
rastlinojedov verjetno povečana tudi kompeticija 
volka s človekom - lovcem. Primerjave naših razmer 
s tujimi nakazujejo, da je pri nas gostota rastlino-
jedov tolikšna, da plenjenja drobnice ne moremo 
pripisovati premajhni gostoti najpomembnejših 
plenskih vrst divjadi. 

Zaradi razlik v prehranski priljubljenosti, zaščite in 
zmožnosti regeneracije po poškodbi med drevesnimi 
vrstami lahko veliki rastlinojedi prek objedanja 
ter lupljenja zelo vplivajo na vrstno in debelinsko 
sestavo gozdnih sestojev (in tudi na vrednost lesa) ter 
usmerjajo njihov razvoj, kar se pogosto izpostavlja kot 
eno pomembnih težav v gozdarstvu. Temu ustrezno 
se poudarja pomen vzdrževanja ustrezne gostote 
rastlinojedov za zagotavljanje naravne obnove gozda. 
Manj pa se upošteva, da jakost vplivov rastlinojedov 
na mladje lahko zelo uravnavamo tudi z gozdno-
gospodarskimi in gozdnogojitvenimi ukrepi v 
gozdu. Analize podatkov iz vse Slovenije kažejo, 
da je stopnja poškodovanosti mladja drevesnih vrst 
nekajkrat bolj kot od gostote rastlinojedov odvisna od 
splošne prehranske nosilne zmogljivosti prostora: od 
deleža negozdnih površin, deleža mladovij, sestojev 
v obnovi in odraslih sestojev listavcev. Z gospodar-
jenjem z gozdom torej zelo vplivamo na prehransko 
nosilno zmogljivost gozda za rastlinojede vrste, kar 
je mogoče izkoristiti pri uravnavanju vplivov velikih 
rastlinojedov na pomlajevanje. 

Eden mogočih načinov zmanjševanja škode v 
gozdu zaradi rastlinojedov in zagotavljanja naravne 
obnove so poleg posrednih ukrepov (pašne površine, 
zimska sečnja, zaraščajoče se površine, odstrel) tudi 
neposredni zaščitni ukrepi. Ločimo individualne 
zaščite: koli, polni in perforirani tulci, fino in grobo 
mrežasti tulci, premazi, čepki za zaščito mladja; pre-
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mazi in ovoji za zaščito debel. Za skupinsko zaščito 
so primerne ograje, pri čemer sta pomembni velikost 
in postavitev. Odsvetujemo rabo klasične postavitve, 
boljša je škarjasta. Uporabne so tudi lesene ograje, saj 
so ekološko in estetsko manj sporne. Pomlajevanje s 
skupinsko zaščito ima to slabo lastnost, da ograjene 
površine v celoti izključi iz prehrane divjadi, kar 
pomeni, da so drugod pritiski na gozd večji. Zato 
je ukrep smiselno uporabljati le na majhnem deležu 
površin za izbrane drevesne vrste in rastišča, ne 
more pa biti redna praksa pomlajevanja. Pri vrstah z 
dolgo pomladitveno dobo (npr. jelka) je tudi težavno 
zagotoviti, da so ograje vzdrževane dovolj časa. Pri 
vseh zaščitah je na splošno lahko vprašljiva tudi 
ekonomska upravičenost, kjer bi za racionalno 
odločanje potrebovali več znanja. 

jelka je izrazito sencovzdržna vrsta in je primer-
jalno z drugimi drevesnimi vrstami konkurenčno 
uspešna v razmerah z malo svetlobe. ima slabše 
razvite strategije za preživetje v okoljih z rastlino-
jedi (nima mehanske niti kemijske zaščite, počasi 
raste); verjetno edina strategija v dinarsko jelovo-
-bukovih gozdovih je »pobeg« v predelih z veliko 
skalovitostjo. Na takih predelih je morda uspešnejša 
zaradi ugodnih mikrorastiščnih dejavnikov in/ali 
lokalno majhne gostote rastlinojedov zaradi slabše 
prehodnosti terena. na uspešnost njene obnove so 
vplivi gojitvenega sistema (prebiralno, skupinsko 
postopno v različnih merilih) manj pomembni od 
vplivov rastlinojedov, matične podlage in splošne 
prehranske ponudbe v okolju (deleža mladja, itn.). 
Z vidika ohranitve jelke je zaradi slabšega širjenja 
semena pomembno ohranjanje semenjakov. Za 
reševanje težav z obnovo v jelovo-bukovih gozdo-
vih bi verjetno kazalo razmisliti tudi o lokalni rabi 
zaščitnih ograj in sajenju (tudi provenienc jelke, ki 
so prilagojene na toplejše podnebje). Primerjave 
med ograjenimi in neograjenimi ploskvami kažejo, 
da se jelka lahko uspešno obnavlja ob izključitvi 
rastlinojedov. Njena objedenost v gradientu gostote 
jelenjadi pa je izrazito nelinearna: že pri razmeroma 
majhni gostoti se hitro poveča, potem pa se ustali. 
Slednje nakazuje, da v nekem deležu jelka obstane 
tudi ob veliki gostoti rastlinojedov. Torej strah, da bi 
jelka zaradi rastlinojedov lahko popolnoma izginila, 
ni upravičen. 

delež jelke v gozdovih se zaradi več razlogov, 
vključno z rastlinojedi, zmanjšuje v Sloveniji in v 
sosednjih državah, a je pri nas zmanjševanje celo 
nekoliko hitrejše. težave se pojavljajo predvsem 
v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. Na Snežni-
škem se je večina jelke, ki zdaj tvori streho sestojev, 

pomladila v času, ko jelenjadi skoraj ni bilo oz. je 
bila iztrebljena (okoli leta 1840), obenem so pozneje 
jelko spodbujalo z izsekavanjem bukve. Podatki iz 
Goteniškega pogorja kažejo, da je jelka v obdobju 
zadnjih nekaj sto let (podatki segajo do pred. 500 let) 
dokaj stalno vraščala v sestoje. V Kočevski območni 
enoti, ki pokriva velik del jelovo-bukovih gozdov v 
državi, se lesna zaloga sestojev veča: od leta 1970 
se je povečala za 1/3. Delež mladovij je manjši od 
modelnega in se zadnja desetletja zmanjšuje, delež 
debeljakov pa veča. Enako velja, čeprav v manjši 
meri, tudi za sestoje v obnovi. Zelo se zmanjšuje 
tudi delež pionirskih gozdov in grmišč. možnosti 
za zmanjševanje pritiskov divjadi na gozd prek 
upravljanja prehranske nosilne zmogljivosti pro-
stora torej še niso izkoriščene. težave z naravno 
obnovo zaradi jelenjadi se izpostavlja kot enega 
ključnih problemov pri gospodarjenju z gozdom. 
Pritiske rastlinojedov dobro prenašata bukev in 
smreka; njun delež je večji od želenega, ki ustreza 
v GGN predvideni naravni sestavi; obratno pa je 
pri jelki in plemenitih listavcih majhen oz. glede 
na želenega premajhen. Ena izmed pomembnih 
odločitev pri gospodarjenju z gozdovi so želeni 
ciljni deleži drevesnih vrst v lesni zalogi. Vodilni 
strokovnjaki s področja gojenja in urejanja gozdov za 
dinarske jelovo-bukove gozdove v Sloveniji svetujejo 
kot primeren delež jelke okoli 30 % v lesni zalogi (v 
povprečju), pri čemer izhajajo iz podatkov o deležu 
jelke v daljši zgodovini (nekaj sto let) pri nas in v 
primerljivih razmerah v celotnih Dinaridih, tudi v 
območjih, kjer so bili človekovi vplivi na zgradbo 
gozda v prejšnjem stoletju manjši kot pri nas. Ker 
se jelka, ko preraste iz faze mladja, verjetno bolje 
uveljavlja od drugih vrst (je izrazito klimaksna vrsta), 
je lahko njen delež v mladju manjši od želenega v 
lesni zalogi. Vsekakor pa bo navedeni ciljni delež 
težko dosegljiv; glede njegove utemeljitve, vplivov na 
živali ter smotrnosti v prizmi pričakovanih vplivov 
podnebnih sprememb (glej enega od naslednjih 
odstavkov) sta potrebna tudi kritično preverjanje 
in konsenz v širšem strokovnem krogu. 

Na osnovi lovskih statistik odvzema lahko skle-
pamo, da se je v lUo-jih, ki pokrivajo dinaride, 
gostota jelenjadi do začetka 90-ih let večala, zatem 
pa manjšala, sedaj pa je konstantna oz. se še manjša, 
je pa še vedno med največjimi v Sloveniji; gostota 
srnjadi pa se verjetno ni bistveno spreminjala. V tem 
območju so vplivi srnjadi na pomlajevanje gozda 
bistveno manjši od jelenjadi, pri čemer so verjetno 
izjema najbolj občutljive in prehransko priljubljene 
vrste, vključno z jelko. obe vrsti rastlinojedov sta z 

vidika lova v Sloveniji motivacijsko in ekonomsko 
med najpomembnejšimi oz. pogosto celo glavni 
vrsti divjadi. V LUO-jih, ki pokrivajo Dinaride, je 
v sistem lovstva vključenih skoraj 90 lovskih družin 
in pet lovišč s posebnim namenom (LPN) s skupaj 
skorajda 5000 lovci. LPN zaposlujejo 46 ljudi, odstrel 
prinaša 230 ton »zdravstveno« neoporečnega mesa 
(divjačine) v vrednosti primarnega odkupa 0,65 mio 
evrov na leto. Samo v LPN skupni prihodki znašajo 
1 mio evrov. Za celovito razumevanje pomena lova 
(in velikih rastlinojedov) bi morali poznati tudi 
posredne dohodke, zlasti od lovskega turizma, ki 
izhajajo iz potrošnje lovskih gostov v lokalnih okoljih, 
ter pomena lovstva za lovce v primerjavi s stroški 
zagotavljanja drugih oblik udejstvovanja državljanov 
(npr. šport, društva) za državo.

Za presojo upravljanja gozda pri različnih scena-
rijih glede na vplive in gostoto divjadi so pomembne 
tudi prirastne značilnosti glavnih drevesnih vrst v 
Dinaridih. na splošno imajo iglavci, zlasti smreka, 
večji volumenski donos; pri vrednostnem donosu 
lesa je najugodnejša smreka, sledi jelka, bukev pa 
bolj zaostaja (okvirno razmerje vrednostnih donosov 
bukve, jelke in smreke znaša 1 : 1,6 : 2). Na splošno 
so enomerni sestoji manj donosni kot raznomerni, 
razen pri smreki. če ne bo velikega povpraševanja 
po tehničnem lesu bukovine, bo bukev ostala znatno 
manj donosna vrsta. Gorski javor lahko obogati vre-
dnostne donose, vendar le v omejenem obsegu, saj 
je vselej primešan v manjšem deležu. če so zaščitni 
ukrepi mladja namenjeni predvsem povečevanju 
donosnosti lesa (npr. pospeševanje donosnejših vrst), 
ne pa vzdrževanju »naravne« vrstne sestave, bi bilo 
pri skupnem neto vrednotenju ekonomike gospo-
darjenja smiselno upoštevati tudi stroške zaščite 
pred rastlinojedi, kar bi lahko precej spremenilo 
odnose med drevesnimi vrstami in bi napredovale 
tiste, ki rabijo manj ukrepov zaščite. 

Klimatologi napovedujejo velike spremembe 
podnebja v prihodnosti. če napovedi sprejmemo kot 
verjetne, bo to vplivalo tudi na vegetacijo, vključno z 
drevesnimi vrstami. zastopanost dinarsko jelovo-
-bukovih gozdov se bo po večini scenarijev pod-
nebnih sprememb zmanjšala; po pesimističnih 
scenarijih (predvidevajo večje povečanje temperatur 
ozračja ob hkratnem zmanjšanju količine pada-
vin) bodo ti gozdovi omejeni le še na zelo majhen 
delež sedanje razširjenosti. Napovedi kažejo na 
bistveno zmanjšane deleže jelke in manjše, a vseeno 
pomembno zmanjšanje bukve v lesni zalogi, povečali 
pa naj bi se deleži termofilnih listavcev. Po napovedih 
se bosta zelo zmanjšala tudi območje razširjenosti 

smreke in njen delež v lesni zalogi. Pričakovane 
spremembe gozdov so zlasti velike v Dinaridih. 
Glede na jakost obsega napovedanih sprememb bi 
veljalo tematiko razvijati, spremljati, se do nje kot 
stroka opredeliti in razviti strategije omilitvenih 
ukrepov in prilagajanja. 

V Sloveniji za upravljanje gozda z vsemi kom-
ponentami uporabljamo kontrolno metodo, ki 
temelji na spremljanju kazalnikov, ukrepanju, spre-
mljanju učinkov storjenega ter morebitnih popravkih 
ukrepov. Upravljanje rastlinojedov v prizmi njihovih 
vplivov na gozd temelji na kazalnikih stanja živali 
(npr. gibanje telesnih mas, mas rogovja, realizacija 
načrtov odvzema) in stanja okolja (stopnja objede-
nosti mladja, škode v kmetijskem prostoru). Metoda 
implicitno predpostavlja, da z večanjem gostote proti 
nosilni zmogljivosti prostora kazalniki reagirajo, po 
možnosti linearno in monotono. vendar odnosov 
še ne poznamo dovolj dobro, ne poznamo pa tudi 
odzivnosti indikatorjev oz. njihove indikatorske 
vrednosti. Vprašanje bo v celoti obdelano projektu 
v CRP, ki se je začel pred nedavnim. 

ena od pomembnih vhodnih informacij pri 
usklajevanju vplivov rastlinojedov na obnovo so 
popisi objedenosti gozdnega mladja, ki jih izvaja 
ZGS. Metodo smo glede na izkušnje iz obdobja 
1996–2004 dopolnili. Sedaj se popise izvaja na vsaj 
51 ploskvah v vsaki od skupaj 31 popisnih enot; 
le-te pokrivajo celotno državo in zajemajo območja, 
ki so glede stanja populacij divjadi in rastiščnih 
razmer dokaj homogena. Analize doslej zbranih 
podatkov nakazujejo, da mejne objedenosti, zlasti 
uniformne za vso državo in za vse vrste, niso upo-
rabne, saj nekatere vrste pri enaki poškodovanosti 
izpadejo, druge pa nimajo težav. za prihodnje 
kaže več pozornosti nameniti analizam ciljne in 
minimalne gostote mladja drevesnih vrst, mejnih 
objedenosti za glavne drevesne vrste po popisnih 
(ekoloških) enotah ter dejavnikom, ki vplivajo na 
preraščanje mladja.

Glavni vir (v njem so navedeni tudi vsi upora-
bljeni viri):

Jerina, K., Majić Skrbinšek A., Jonozovič, M., 
2011 (eds.) Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob 
upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb 
velikih plenilcev in pomena za lovstvo: zbornik pov-
zetkov in prispevkov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 65 
str.; dostopno tudi na http://www.volkovi.si/images/
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vljanje%20velike%20rastlinojede%20divjadi.pdf
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V Slovenj Gradcu je letos v januarju in februarju, 
v organizaciji Društva lastnikov gozdov Mislinjske 
doline in Zveze lastnikov gozdov Slovenije in ob 
pomoči Zavoda za gozdove Slovenije, potekala šesta 
licitacija visoko kakovostnega lesa. 

S pripravami na letošnjo licitacijo smo začeli že v 
začetku jeseni, ko smo začeli z intenzivnim obvešča-
njem lastnikov gozdov in tudi potencialnih kupcev. 
Odziv prodajalcev pa tudi kupcev je bil izjemen, na 
kar kaže tudi rekordno število prodajalcev (lastnikov 
gozdov), saj je letos svoj les ponudilo kupcem kar 410 
lastnikov gozdov, kar daleč presega vse dosedanje 
licitacije. Na licitaciji so sodelovali lastniki gozdov 
praktično iz vseh delov Slovenije, tudi iz najbolj 
oddaljenih predelov, kot je npr. zgornja Primorska, 
od koder doslej ni bilo veliko hlodov. Organizacija 
izbire primernih hlodov, predvsem pa prevoza, je 
potekala tudi prek številnih lokalnih društev lastnikov 
gozdov. Tako kot na lanski je tudi na letošnji licitaciji 
sodelovalo manjše število lastnikov gozdov iz bližnje 
avstrijske Koroške.

Tako kot pri prejšnjih licitacijah so lastniki začeli 
dovažati hlodovino takoj po novem letu in do 17. 
januarja pripeljali na mesto licitacije rekordnih 2.482 
hlodov v skupni izmeri 2.164,74 m³. Lastniki gozdov 
so kupcem ponudili les 26 drevesnih vrst.

Šesta licitacija visoko kakovostnega lesa v sloveniji
Do 3. februarja so si potencialni kupci lahko 

ogledali les in oddali ponudbe v zaprtih kuvertah, 
ki jih je komisija odprla 3. februarja. 

Kljub rekordni količini lesa (2164 kubičnih 
metrov) so lastniki prodali veliko večino hlodov. 
To kaže na iz leta v leto večje povpraševanje po 
visoko kakovostnem lesu predvsem kupcev iz tujine. 
Dokaz, da je visoko kakovosten les res iskan in redek, 
je tudi dejstvo, da se predstavnikom furnirnice iz 
severne Nemčije izplača sodelovati na licitaciji in 
tudi ponuditi najvišje cene.

Letošnja licitacija je močno presegla vse dose-
danje tudi po količini prodanega lesa. Močno se je 
povečalo število vseh danih ponudb za posamezne 
hlode. Ponudbe je oddalo 30 kupcev: enajst Slovencev, 
osem Avstrijcev, štirje Nemci, dva iz Hrvaške, eden 
iz Švice in letos prvič štirje iz italije. Pri kupcih je 
bila letos opazna očitna razlika med lesnimi trgovci 
in kupci, ki so hkrati tudi predelovalci, kot so npr. 
furnirnice. Predvsem tuji predelovalci so kupili 
manjše količine (nekaj hlodov) in ponudili najvišje 
možne cene, medtem ko so lesni trgovci kupovali 
velike količine lesa, ponudili pa sorazmerno nizke 
cene, kar velja tako za tuje, kot tudi domače kupce. 
Slovenski kupci so se približali cenam tujih lesnih 
trgovcev, medtem ko ponudbam za najboljši les še 

Preglednica 2: Povzetek najvišjih cen sortimentov po drevesnih vrstah – primerjava z letom 2011

drevesna vrsta ponujena cena €/m³ 2011 ponujena cena €/m³ 2012 % povišanja

Gorski javor 7.760,00 9.720,00 +   25 
Oreh 3.500,00 6.152,00 +   76
Sliva 2.022,00 2.022,00  0
črni oreh 4.740,00 1.650,00        – 187
češnja 2.100,00 1.428,00  –   47
Ostrolistni javor 323,00 949,00 + 194
Veliki jesen 328,00 839,00 + 156 
Kostanj 828,00 678,00 –   22
Macesen 528,00 669,00  +   27
Smreka 728,00 666,00 –     9
Graden 506,00 618,00  +   22
Bukev 188,00 429,00 + 128

1.
licitacija

3.
licitacija

5. 
licitacija

6.
licitacija

Število hlodov 890 824 1.768 2.482
Kubatura (m³) 618,30 699,73 1.442,73 2.164,74
Število lastnikov 83 107 268 410
Število kupcev 16 20 27 30
Število ponudb 1.369 1.641 4.680 5.353
Število kosov brez ponudbe 119 230 256 328

Preglednica 1: Primerjava ponudbe in povpraševanja na dosedanjih licitacijah

dolgo ne bodo mogli konkurirati. Pokazalo se je 
tudi, da slovenski kupci pogosto kupujejo hlode 
samo ene drevesne vrste npr. smreke.

Pri tolikšni količini hlodov se seveda pojavljajo 
tudi hlodi, ki niso dosegli zadovoljivih cen, zato bo 
v prihodnje treba poostriti selekcijo.

Najvišjo ceno za 1 m3 je ponovno dosegel gorski 
javor, in sicer 9.720,00 €/m3, ki zaseda tudi drugo 
mesto z 9.370,00 €/m3 in tretje z 6.269,00 €/m3. 
četrto mesto je letos dosegel oreh s 6.152,00 €/m3.

Najvišjo ceno za celoten hlod je prav tako ponovno 
dosegel gorski javor, 16.577,58 €, ki ga je ponudil 
lastnik iz zgornje Primorske, kupila pa furnirnica iz 
Nemčije. To je tudi najvišja cena, ki je bila kdajkoli 
dosežena na licitacijah v Sloveniji in Avstriji.

Gorski javor je zasedel tudi drugo mesto z 
10.529,21 €, tretji pa je bil orehov hlod z 9.186,40 €. 
Letos pozitivno preseneča hlod smreke, ki je dosegel 
ceno 3.724,45 €.

Poudariti je treba, da tako kakovosten les zelo težko 
zraste sam po sebi. Gozdove, ki dajejo tako kakovosten 
les, je treba namreč negovati že v rani mladosti, ko tak 
gozd lastniku še ne daje nobenih dohodkov. Zaradi 

Strokovna razprava
GDK 71(045)=163.6
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dolge proizvodne dobe lastniki gozd gojijo za svoje 
potomce. Prav tako je pomembno, da lastniki gozdov 
pri sečnji in spravilu lesa uporabljajo sodobno tehno-
logijo. Zato bodo potrebna večja vlaganja v gozd, pa 
tudi v lastnike gozdov – tudi s strani države. Vložek 
se lastnikom in tudi državi prav gotovo povrne.

Že naslednje leto bo treba dokončno urediti 
certifikacijo lesa, saj kupci vse bolj povprašujejo po 
certificiranem lesu. V Sloveniji pa še vedno večina 
zasebnih gozdov nima certifikata, da je les iz naših 
gozdov pridelan na trajnosten, okolju prijazen način. 
Upamo, da bo nosilka tega projekta, Kmetijsko-goz-
darska zbornica Slovenije, napela vse sile, da bi ta pro-
blem rešili čim prej. V prihodnje bo treba še zgostiti 
mrežo prevzemalcev na terenu, pri čemer računamo 
tudi na pomoč Zavoda za gozdove Slovenije.

Glede na dosežene rezultate lahko ugotovimo, da 
je licitacija vrednega lesa v Sloveniji presegla licitacije 
v tem delu Evrope – tudi v Avstriji, kjer smo se učili 
prodajati les na tak način. To nam priznavajo tudi 
kupci, ki so letos kupovali les na licitacijah. 

Za Zvezo lastnikov gozdov Slovenije
Jože JEROMEL, Jože MORi

Fotografije: Jože PRAH

izobraževanje in kadri

izobraževanje in kadri

Društvo študentov gozdarstva je bilo ustanovljeno 
pred več kot desetletjem in deluje na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete, Univerze v Ljubljani. Po krajšem obdobju, 
ko je aktivnost društva nekoliko zamrla, društvo v 
zadnjih letih spet deluje s polno paro in se lahko 
pohvali z velikim številom aktivnih članov ter 
organizacijo številnih dogodkov in projektov, kot 
so obisk sejma Austrofoma, potopisna predavanja, 
tečaj varnega dela z motorno žago in za marec 
2012 načrtovano mednarodno srečanje študentov 
gozdarstva. Eden takšnih dogodkov, ki so namenjeni 
mednarodnemu povezovanju in širjenju obzorij, je 
bila tudi lanskoletna ekskurzija v Sarajevu.

Na meglen petkov večer 2. decembra 2011 smo 
naložili nahrbtnike v kombi in odrinili v Sarajevo. 
Zakaj Sarajevo?! Saj je čevapčiče mogoče dobiti tudi 
kje bliže! Toda mi smo vendar študenti gozdarstva 
in nismo lačni samo čevapčičev, pač pa  tudi novih 
znanj, povezovanja s študenti v tujini ter polnjenja 
baterij društvene motivacije, inspiracije in integritete.

razvila prava mala »okrogla miza« sredi gozda. Prišlo 
je do plodne in konstruktivne izmenjave mnenj in 
znanj o dobrih in slabih praksah v gozdarstvu obeh 
držav, vzniknila pa je celo ideja o ustanovitvi sara-
jevskega društva študentov gozdarstva

Seveda nas je zanimalo tudi, kako je videti študij 
gozdarstva na sarajevski fakulteti za gozdarstvo. 
Kako stara je fakulteta? Koliko je študentov? Kako 
dolgo traja študij? Je po zaključenem študiju težko 
najti službo? 

Fakulteta za gozdarstvo Univerze v Sarajevu bila 
ustanovljena leta 1948 in s tem sodi med najstarejše 
visokošolske ustanove v Bosni in Hercegovini. Za 
primerjavo s Slovenijo lahko povemo, da je bil naš 
Oddelek za gozdarstvo ustanovljen leto kasneje 
v sklopu Agronomske, gozdarske in veterinarske 
fakultete v Ljubljani. Podobno kot pri nas je tudi 
sarajevska fakulteta za gozdarstvo sprva delovala 
kot Poljoprivredno - šumarski fakultet (fakulteta za 
kmetijstvo in gozdarstvo); za razliko od Slovenije pa 
sta bila v tem času študija kmetijstva in gozdarstva v 
Sarajevu združena v enotnem študijskem programu. 
Leta 1958 sta se študija ločila, leta 1996 (po vojni, ko 
so zaposleni začeli fakulteto obnavljati dobesedno z 
lastnimi rokami) pa se je uvedel še študijski program 
Hortikultura. Od študijskega leta 2005/06 izva-
jajo izobraževanje po bolonjskem sistemu (triletni 
študijski program prve stopnje in dveletni program 
drugostopenjskega oziroma magistrskega študija), 
kar je kar dve leti prej, kot smo to začeli izvajati na 
našem oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozne 
vire. Na prvostopenjski študij gozdarstva v Sarajevu 
se dandanes vsako leto vpiše 80 domačih in 20 tujih 
študentov, na drugi stopnji pa je na voljo 30 mest za 

domače in 5 za tuje študente. 
V Bosni in Hercegovini so 
pred kratkim ustanovili še 
nekaj fakultet za gozdarstvo 
(v Banja Luki, Vlasenici in 
Bihaču), kar pomeni, da vsako 
leto izobraževanje konča kar 
veliko število študentov. Tako 
je povpraševanje po delovnih 
mestih v gozdarstvu vsako leto 
veliko, toda na srečo je zaenkrat 
možnost zaposlitve v tem sek-
torju po besedah študentov 
dobra, saj delodajalci potrebu-
jejo visoko izobražen kader 
. Žal pa gre pričakovati, da 
se bodo v naslednjih letih ta 
delovna mesta precej zapol-
nila. Obenem pa je mogoče 
pričakovati tudi nadaljnji 

razvoj gozdarstva, saj le-ta predstavlja  skupaj z lesno 
industrijo pomemben gospodarski sektor. Pokritost 
z gozdovi v Bosni in Hercegovini je skoraj 53 % in 
tudi izvoz lesa je precejšen.

Ob zanimivi diskusiji je čas mineval, kot bi mignil; 
v mogočnem pragozdu se je pričelo mračiti. Tako smo 
se naposled po vznemirljivem in napornem dnevu na 
terenu vrnili v mesto, se sprehodili po Baščaršiji in se 
naužili kulinaričnih posebnosti Sarajeva. V večernih 
urah pa je bil čas za sproščeno druženje s sarajevskimi 
študenti gozdarstva. Tako smo navezali še boljše in 
trdnejše odnose, stkala pa so se tudi nova prijateljstva. 
Naslednje jutro smo se odpravili na dogovorjeni ogled 
prirodoslovnega muzeja in botaničnega vrta. V muzeju  
smo se pobliže spoznali z naravnimi znamenitostmi 
Bosne in Hercegovine, prikazanimi v bogatih zbirkah 
rastlinskih, živalskih in geoloških primerkov, v bota-
ničnem vrtu pa smo obnavljali znanje prepoznavanja 
vrst. Po še zadnjem sprehodu po mestu in okusni 
porciji čevapčičev je bil čas za slovo. 

Ko smo se peljali nazaj proti Sloveniji in obujali 
spomine, smo  komaj lahko verjeli, da sta minila 
komaj dva dneva in pol. čeprav utrujeni, smo bili 
tako polni vtisov, novih znanj in idej! Vzdušje 
v kombiju je bilo veselo, v zraku  pa upanje na 
ponovno snidenje z novimi prijatelji, vonj novih 
pustolovščin in projektov, za katere so se nam 
porodile ideje na tej poti. Ko smo se tako vozili po 
avtocesti mimo mehkih dolenjskih gričev, smo se 
zavedli, da Ljubljana ni konec naše poti; plodovi 
tega popotovanja bodo v nas namreč zoreli in nas 
bogatili še dolgo. 

Za Društvo študentov gozdarstva:
Urška BRADEŠKO

društvo študentov gozdarstva na dvodnevni ekskurziji v sarajevu
Za nekatere se je ta projekt začel v tistem trenutku 

ko smo za sabo zaprli vrata kombija in je zarohnel stari 
motor, za druge že zdavnaj prej s planiranjem, za  tretje 
s paniranjem. Da, s paniranjem. V študentski kuhinji, 
s paniranjem velikih sočnih dunajskih zrezkov, ki 
bodo na dolgi poti še kako prav prišli. Po naporni 
deveturni in raznoliki nočni vožnji, polni razdrapanih 
in ovinkastih lokalnih cest, smo utrujeni popadali na 
postelje majhnega sarajevskega hostla. Toda noč je 
bila kratka. Vstali smo zgodaj, saj so nas že pričakovali 
naši gostitelji na gozdarski fakulteti. Za zmeraj nam 
bo v spominu ostal topel sprejem s pogostitvijo in 
odlična predstavitev bosanskih gozdov s strani prof. 
dr. Seada Vojnikovića. izvedeli smo mnogo novega o 
bosanskih endemičnih rastlinskih vrstah, ekoloških 
posebnostih ter predvsem o obsežnih in fascinantnih 
bosanskih gozdovih in pragozdovih, ki smo jih že v 
naslednji uri spoznali v živo. Sarajevska kolega Edo 
in Almedina ter naša slovenska kolegica ines, ki je v 
Sarajevu na študentski izmenjavi, so nas popeljali v 
gozdni rezervat Ravna Vala na Bjelašnici, kjer se je 
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1 dIplomsKA delA
1.1 diplomska dela (visokošolski  

strokovni študij)
bIzjAK, sebastjan. Razvoj in uporaba motorne kose pri 
delu v gozdu : diplomsko delo - visokošolski strokovni 
študij = Development and use of clearing saw at work in 
forests : graduation thesis - higher professional studies. 
Ljubljana: [S. Bizjak], 2011. Xi, 58 str., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_bizjak_sebastjan.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3174566]

Mentor: J. Marenče
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

GrUbIŠIĆ, marko. Učinki žerjava Syncrofalke 3T pri 
spravilu iglavcev v predelu Vitanje : diplomsko delo 
(visokošolski strokovni študij) = Effects of cable crane 
Syncrofalke 3T in the harvesting conifers in region Vitanje 
: graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: 
[M. Grubišić], 2011. iX, 38 f., ilustr. http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_grubisic_marko.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3246502]

Mentor: B. Košir
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

Ilc, jože. Oglarjenje na kočevskem gozdnogospodarskem 
območju : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = 
The charcoal burning on the Kočevje forest management 
area : graduation thesis - higher professional studies. 
Ljubljana: [J. ilc], 2011. Viii, 62 str., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ilc_joze.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3174310]

Mentor J. Marenče
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
KodrIČ, dejan. Navadna ameriška duglazija (Pseudot-

suga menziesii)(Mirb.) Franco) na zgornjem Gorenjskem 
: diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Douglas 
Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in zgornja 
Gorenjska region : graduation thesis - higher professional 
studies. Ljubljana: [D. Kodrič], 2011. X, 56 str., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kodric_dejan.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3175078]

Mentor: R. Brus
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

KrAGelj, erik. Analiza ukrepanj intervencijske skupine 
Zavoda za gozdove Slovenije v primeru prijave ogroža-
nja ljudi ter njihove lastnine s strani rjavega medveda : 
diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Analysis 
of activity of the Slovenia forest service intervention group 
in case of reported threats to people and their property by 

jugozahodne Slovenije : diplomsko delo - visokošolski 
strokovni študij = Feacal pellet-group count method for 
estimation of Red and Roe deer densities in the Southwest 
Slovenia : graduation thesis - higher professional studies. 
Ljubljana: [R. Troha], 2011. Viii, 32 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_troha_rajko.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3110054]

Mentor: K. Jerina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

zImŠeK, metka. Zgradba in rast sestojev črnega bora na 
strmih, dolomitnih pobočjih v Zasavju : diplomsko delo 
- visokošolski strokovni študij = Structure and growth of 
Europea black pine stands on steep, dolomited slopes in 
Zasavje : graduation thesis - higher professional studies. 
Ljubljana: [M. Zimšek], 2011. X, 41 str., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_zimsek_metka.
pdf. [COBiSS.Si-iD 3110310]

Mentor: A. Kadunc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

1.2 diplomska dela (visokošolski 
strokovni študij – 1. stopnja)

hIrŠelj, jože. Preizkus ocenjevanja gostot jelenjadi 
(Cervuselaphus) z metodo štetja kupčkov iztrebkov : 
diplomsko delo - visokošolski strokovni študij - 1. stopnje 
= Testing of deer (Cervus elaphus) density estimation with 
method of excrement piles counting : graduation thesis 
- professional study programmes. Ljubljana: [J. Hiršelj], 
2011. Vii, 25 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/vs1_hirselj_joze.pdf. [COBiSS.Si-iD 3236774]

Mentor: K. Jerina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

Krese, Anže. Biomasa korenin v bukovih sestojih na 
dolomitni matični podlagi : diplomsko delo (visokošolski 
strokovni študij - 1. stopnja) = Root biomass in European 
beech stands on dolomited bedrock : B. Sc. Thesis (pro-
fessional study programmes). Ljubljana: [A. Krese], 2011. 
Vii, 26 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/vs1_krese_anze.pdf. [COBiSS.Si-iD 3245222]

Mentor: A. Kadunc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

 prelesnIK, nejc. Vloga Zavoda za gozdove Slovenije 
v Komisiji za evropske pešpoti v Sloveniji : diplomsko 
delo (visokošolski strokovni študij - 1. stopnja) = Role 
of Slovenian forest service in Commission for European 
footpaths in Slovenia : B. Sc. Thesis (professional study 
programmes). Ljubljana: [N. Prelesnik], 2011. Viii, 32 f., 
ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs1_pre-
lesnik_nejc.pdf. [COBiSS.Si-iD 3244966]

Mentor: J. Pirnat
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ODDELEK ZA GOZDARSTVO iN OBNOVLJiVE GOZDNE ViRE BF UL

diplomska, magistrska dela in doktorske disertacije v letu 2011
the brown bear : graduation thesis - higher professioanl 
studies. Ljubljana: [E. Kragelj], 2011. iX, 71 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kragelj_erik.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3292582]

Mentor: K. Jerina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

lUbI, janko. Gospodarjenje s topolovimi nasadi na Krško-
-Brežiškem polju : diplomsko delo - visokošolski strokovni 
študij = Management with poplar´s plantations in region 
Krško-Brežice : graduation thesis - higher professional 
studies. Ljubljana: [J. Lubi], 2011. Vii, 49 str., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_lubi_janko.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3175590]

Mentor: R. Brus
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

mIKec, sebastjan. Spravilo lesa iz pomlajenih sestojev na 
obmocju Novomeškega Roga : diplomsko delo - visokošol-
ski strokovni študij = Wood extraction from regenerated 
stands in the area of Novomeški rog : graduation thesis 
- higher professioanl studies. Ljubljana: [S. Mikec], 2011. 
Viii, 62 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-
-lj.si/vs_mikec_sebastjan.pdf. [COBiSS.Si-iD 3292070]

Mentor: B. Košir
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

Štern, simon. Presoja sprememb organizacije gozdarskih 
del z izgradnjo nove ceste v predel Hom : diplomsko delo 
(visokošolski strokovni študij) = The asessment of changes 
in the forest work organization by construction of the new 
road in area of Hom : graduation thesis (higher professional 
studies). Ljubljana: [S. Štern], 2011. iX, 24 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_stern_simon.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3246758]

Mentor: J. Krč
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

tIČAr, Ana. Evidentiranje dreves na javnih površinah 
na Viču v Ljubljani : diplomsko delo - visokošolski stro-
kovni študij = Recording of trees in public areas in Vič in 
Ljubljana : graduation thesis - higher professional studies. 
Ljubljana: [A. Tičar], 2011. iX, 44 f., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_ticar_ana.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3292326]

Mentor: D. Hladnik
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

TROHA, Rajko. metode štetja kupčkov iztrebkov za 
ocenjevanje številčnosti jelenjadi in srnjadi na območju 

sAje, robi. Zasnova poskusa redčenj bukovih sestojev 
v raziskovalnem objektu Brezova reber : diplomsko delo 
(visokošolski strokovni študij - 1. stopnja) = Design of 
thinning experiment in beech stands in the Brezova 
reber research object : B. Sc. Thesis (professional study 
programmes). Ljubljana: [R. Saje], 2011. 64 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs1_saje_robi.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3244198]

Mentor: A. Kadunc, somentor: A. Bončina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ŠIlc, matej. Vpliv tehnike dela na obremenitev sekača 
s tresenjem : diplomsko delo - visokošolski strokovni 
študij - 1. stopnja = impact of work techniques on lum-
berman vibration load : B. Sc. Thesis - professional study 
programmes. Ljubljana: [M. Šilc], 2011. V, 28 str., ilustr. 
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs1_silc_matej.
pdf. [COBiSS.Si-iD 3174054]

Mentor: i. Potočnik, somentor: A. Poje
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ŠtrAvs, janez. Rast gradna na rastišču Blechno-Fagetum 
v Poljanski dolini : diplomsko delo (visokošolski stro-
kovni študij - 1. stopnja) = Growth of Sessile oak on the 
Blechno-Fagetum site in Poljanska dolina : B. Sc. Thesis 
(professional study programmes). Ljubljana: [J. Štravs], 
2011. Vii, 21 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/vs1_stravs_janez.pdf. [COBiSS.Si-iD 3244454]

Mentor: A. Kadunc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ŠtUlAr, primož. Primernost drevesnih vrst za umetno 
obnovo gramoznic na Kranjskem polju : diplomsko delo 
(visokošolski strokovni študij - 1. stopnja) = The fittness 
of tree species for recovering gravel pits on the Kranjsko 
polje : B. Sc. Thesis (professional study programmes). 
Ljubljana: [P. Štular], 2011. Vii, 31 f., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs1_stular_primoz.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3243942]

Mentor: R. Brus
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ŽmUc, tomaž. Vpliv tehnike dela na težavnost dela sekača 
: diplomsko delo (visokošolski strokovni študij - 1. stopnja) 
= impact of work techniques on wood cutters work load : 
B. Sc. Thesis (professional study programmes). Ljubljana: 
[T. Žmuc], 2011. Vi, 25 f., ilustr. http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs1_zmuc_tomaz.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3244710]

Mentor: i. Potočnik, somentor: A. Poje
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

izobraževanje in kadriizobraževanje in kadri
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1.3 diplomska dela (univerzitetni študij)
bUrGAr KUŽelIČKI, dan. Vključevanje deležnikov 
v proces izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdno-
gospodarskih enot na območjih Natura 2000 : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = Participation of stakeholders 
in creation of management plans for management units 
on Natura 2000 : graduation thesis - university studis. 
Ljubljana: [D. Burgar Kuželički], 2011. X, 71 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_burgar_k_dan.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3248294]

Mentor: D. Krajčič
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

cerjAK, bojan. Poškodbe tal po strojni sečnji in spravilu 
lesa v redčenjih : diplomsko delo - univerzitetni študij = 
Soil damage after harvesting and forwarding in thinnings : 
graduation thesis - university studies. Ljubljana: [B. Cerjak], 
2011. iX, 72 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/dn_cerjak_bojan.pdf. [COBiSS.Si-iD 3173030]

Mentor: B. Košir
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ČebUl, tina. Lesna biomasa iz zunajgozdnih nasadov 
hitrorastočih vrst : diplomsko delo - univerzitetni študij 
= Wood biomass from outside the forest plantations of 
fast-growing species : graduation thesis - university stu-
dies. Ljubljana: [T. čebul], 2011. X, 67 str., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_cebul_tina.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3172262]

Mentor: B. Košir, somentorica: N. Krajnc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ČernIGoj, manca. Spolni dimorfizem kranjske kozje 
češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju Javnornikov : 
diplomsko delo - univerzitetni študij = Sexual dimorphism 
of Rhamnus fallax Boiss. in the Javorniki region : graduation 
thesis - university thesis. Ljubljana: [M. černigoj], 20100. 
iX, 62 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/dn_cernigoj_manca.pdf. [COBiSS.Si-iD 3110566]

Mentor: R. Brus
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

dAmIjAn, rok. Nove možnosti trženja opuščene gozdar-
ske koče Šumik na Pohorju : diplomsko delo - univerzitetni 
študij = New marketing opportunities of the abandoned 
hut Šumik on Pohorje : graduation thesis - university stu-
dies. Ljubljana: [R. Damijan], 2011. iX, 76 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_damijan_rok.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3247782]

Mentor: J. Pirnat
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

fIdej, Gal. Presoja varovalnega učinka gozda pred dro-
birskimi tokovi ob Savi Bohinjki v Soteski : diplomsko 

delo - univerzitetni študij = Assessment of protective 
effect of forest against debris flows along Sava Bohinjka 
in Soteska gorge : graduation thesis - university studies. 
Ljubljana: [G. Fidej], 2011. Xi, 93 f., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_fidej_gal.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3234982]

Mentor: M. Mikoš, somentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

flAjŠmAn, Katarina. Značilnosti rasti izolatov gliv 
Chalara fraxinea in vpliv različnih gojišč : diplomsko delo 
- univerzitetni študij = Growth caracteristics of Chalara 
fraxinea isolates and effects of culture media : graduation 
thesis - university studis. Ljubljana: [K. Flajšman], 2011. 
X, 56 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/dn_flajsman_katarina.pdf. [COBiSS.Si-iD 3247526]

Mentor: D. Jurc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

GAjŠeK, domen. Navadni brinjekaz (Arceuthobium 
oxycedri (DC.) M. Bieb.) v Sloveniji : diplomsko delo - 
univerzitetni študij = Juniper Dwarf mistletoe (Arceutho-
bium oxycedri (DC.) M. Bieb.) in Slovenia : graduation 
thesis - university studies. Ljubljana: [D. Gajšek], 2011. 
Vii, 56 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/dn_gajsek_domen.pdf. [COBiSS.Si-iD 3293606]

Mentor: R. Brus
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

hArtl, tadej. Ledvice in rogovje srnjadi (Capreolus 
capreolus L.) kot bioindikatorja onesnaženosti okolja 
na Kozjanskem : diplomsko delo - univerzitetni študij = 
Roe deer (Capreolus capreolus L.) kidneys and antlers as 
bioindicators of environmental pollution in the Kozjansko 
region : graduation thesis. Ljubljana: [T. Hartl], 2011. Viii, 
64 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dn_hartl_tomaz.pdf. [COBiSS.Si-iD 3172774]

Mentor: K. Jerina, somentor: B. Pokorny
Univ. v Ljubljani, Bioteh. fak., Odd. za gozdarstvo in 

obnovljive gozdne vire

KAČIČ, Klemen. Za človeka nevarne lesnate rastline v 
Ljubljani : diplomsko delo - univerzitetni študij = Human 
health-threatening plants in Ljubljana : graduation thesis 
- university studies. Ljubljana: [K. Kačič], 2011. X, 49 
str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dn_kacic_klemen.pdf. [COBiSS.Si-iD 3299750]

Mentor: R. Brus
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

KnIfIc, Anže. Načrtovanje in izvedba naravoslovne učne 
poti Blata - Mlake v sodelovanju z deležniki : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = Planning and execution of 
scientific learning paths Blata - Mlake in cooperation 
with stakeholders : graduation thesis - university studies. 

Ljubljana: [A. Knific], 2011. Vii, 149 f., ilustr. [COBiSS.
Si-iD 3293094]

Mentor: P. Skoberne
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

KrAjnc, bor. Gostota tal in zaloge ogljika v gozdnih tleh 
na trdih karbonatnih podlagah v Sloveniji : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = Forest soil bulk density and 
carbon stock on hard carbonate parent materials of Slovenia 
: graduation thesis - university studis. Ljubljana: [B. Krajnc], 
2011. iX, 45 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/dn_krajnc_bor.pdf. [COBiSS.Si-iD 3248038]

Mentorica: H. Grčman, somentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

lAznIK, luka. Učinki različnih načinov redčenja v 
gorskem bukovem gozdu na Mežakli : diplomsko delo = 
univerzitetni študij = Effects of different thinning regimes 
in mountain beech forest on Mežakla : graduation thesis 
- university studies. Ljubljana: [L. Laznik], 2011. Viii, 
67 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dn_laznik_luka.pdf. [COBiSS.Si-iD 3173798]

Mentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

lever, tadej. Razvoj sestojev v odvisnosti od rabe in 
gospodarjenja v kmečkem prebiralnem gozdu : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = Development of stands as func-
tion of landuse and management in a farmer selection forest 
: graduation thesis university studies. Ljubljana: [T. Lever], 
2011. iX, 44 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/dn_lever_tadej.pdf. [COBiSS.Si-iD 3299238]

Mentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

oto, simona. Sodelovanje lastnikov gozdov pri rabi 
strojev na območju Strojne, Zelen Brega in Suhega Vrha 
: diplomsko delo - univerzitetni študij = Machine usage 
cooperation of forest owners in the area of Strojna, Zelen 
Breg and Suhi Vrh : graduation thesis - university studies. 
Ljubljana: [S. Oto], 2011. Xi, 60 str. + pril., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_oto_simona.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3172518]

Mentor: J. Krč, somentorica: Š. Pezdevšek Malovrh
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

pAhovnIK, Andrej. Analiza vetroloma na Območju 
črnivca letsa 2008 : diplomsko delo - univerzitetni študij 
= Analysis of windthrow on Crnivec saddle range in year 
2008 : graduation thesis - university studies. Ljubljana: [A. 
Pahovnik], 2011. Vii, 38 f., ilustr. http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pahovnik_andrej.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3294118]

Mentor: A. Bončina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

pAjK, benjamin. Zasnova poskusa redčenj bukovih 
drogovnjakov v raziskovalnem objektu Pišece : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = Formation of the beech pole 
stands experiment in the Pišece research plot : gradua-
tion thesis - university studies. Ljubljana: [B. Pajk], 2011. 
66 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dn_pajk_benjamin.pdf. [COBiSS.Si-iD 3293862]

Mentor: A. Bončina, somentor: A. Kadunc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
PRAZNiK, Nejc. Analiza stanja parkovne drevnine v 

mestnem parku Pratogiardino v Viterbu, italija : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = Analyse of trees condition 
in city park Pratogiardino in Viterbo, italy : graduation 
thesis - university studies.

Ljubljana : [N. Praznik], 2011. Xi, 149 str. : ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_praznik_nejc.pdf.

[COBiSS.Si-iD 3173542]
Mentor: P. Oven
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

serdInŠeK, tadej. Ugotavljanje useda kovin v gozdne 
ekosisteme z mahovi kot bioindikatorji : diplomsko delo - 
univerzitetni študij = Determination of metal deposition in 
forest ecosystems with mosses as bioindicators : graduation 
thesis - university studies. Ljubljana: [T. Serdinšek], 2011. 
iX, 69 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/dn_serdinsek_tadej.pdf. [COBiSS.Si-iD 3300006]

Mentor: F. Batič
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ŠImon, martin. Preizkus učinkovitosti atraktantov za 
spremljanje šesterozobega smrekovega lubadarja Pityogenes 
chalcographus (L.)(Col.:Scolytinae) v smrekovih sestojih po 
vetrolomu leta 2006 na Jelovici : diplomsko delo - univer-
zitetni študij = Testing the efficiency of different synthetic 
pheromones for monitoring six-toothed spruce bark beetle 
Pityogenes chalcographus(L.)(Col.:Scolytinae) in spruce 
stands of Jelovica after windthrow in 2006 : graduation 
thesis - university studies. Ljubljana: [M. Šimon], 2011. 
X, 89 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dn_simon_martin.pdf. [COBiSS.Si-iD 3235238]

Mentorica: M. Jurc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

ŠlebIr, Aleš. Vpliv velikih rastlinojedih parkljarjev in 
velikosti vrzeli na pomlajevanje dinarskih jelovo-bukovih 
gozdov v GGE Vrhnika : diplomsko delo - univerzitetni 
študij = impact of large herbivores and gap size on natural 
regeneration of dinaric fir and beech forests in GGE Vrhnika 
: graduation thesis - university studies. Ljubljana: [A. Šlebir], 
2011. iX, 69 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/dn_slebir_ales.pdf. [COBiSS.Si-iD 3299494]

Mentor: J. Diaci, somentor: K. Jerina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

izobraževanje in kadriizobraževanje in kadri
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ŠmAjdeK, bojan. Vlačenje lesa navzgor s prilagojenim 
kmetijskim traktorjem in gozdarskim zgibnim traktorjem 
na mehki podlagi : diplomsko delo - univerzitetni študij = 
Skidding timber up with adapted agricultural tractor and 
skidder pn soft ground : graduation thesis. Ljubljana: [A. 
Šmajdek], 2011. Viii, 44 str., ilustr. http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_smajdek_bojan.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3173286]

Mentor: B. Košir
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

vAjdetIČ, Alen. Gozdni rezervat Lipje : diplomsko delo 
- univerzitetni študij = Forest reserve Lipje : graduation 
thesis - university studies. Ljubljana: [A. Vajdetič], 2011. 
iX, 62 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dn_vajdetic_alen.pdf. [COBiSS.Si-iD 3247014]

Mentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

vedenIK, Andreja. Vpliv mortalitete in vrasti na razvojno 
dinamiko subalpinskih gozdov na Polšaku : diplomsko 
delo - univerzitetni študij = influence of mortality and 
recruitment on subalpin forest dynamics in reserve 
Polšak : graduation thesis - university studies. Ljubljana: 
[A. Vedenik], 2011. iX, 44 f., ilustr. http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_vedenik_andreja.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3293350]

Mentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

vIher, eva. Uspešnost saditve nižinskih dobovih sesto-
jev v Prekmurju : diplomsko delo - univerzitetni študij = 
Efficiency of planting lowland forest stands of Pedunculate 
oak in Prekmurje : graduation thesis - university studies. 
Ljubljana: [E. Viher], 2011. iX, 102 f., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_viher_eva.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3247270]

Mentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

1.4 diplomska dela (univerzitetni študij -  
1. stopnja)

bonČInA, Živa. Vpliv svetlobnih razmer na pomlajevanje 
v pragozdnem rezervatu Krokar : diplomsko delo (univer-
zitetni študij - 1. stopnja) = influence of light conditions 
on natural regeneration in the Krokar virgin forest : B. 
Sc. Thesis (academic study programmes). Ljubljana: [Ž. 
Bončina], 2011. Viii, 38 f., ilustr. http://www.digitalna-
-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn1_boncina_ziva.pdf. [COBiSS.
Si-iD 3245734]

Mentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

KoKAlj, vita. Žagovinarji (Cerambycidae: Monochamus) 
kot vektorji borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v 
Sloveniji : diplomsko delo (univerzitetni študij - 1. stopnja) 
= Sawyer beetles (Cerambycidae: Monochamys) as vectors 
of pine wood nemathode (Bursaphelenchus xylophilus) 
in Slovenia : B. Sc. Thesis (academic study programmes). 
Ljubljana: [V. Kokalj], 2011. Viii, 39 f., ilustr. http://
www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn1_kokalj_vita.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3245990]

Mentor: M. Jurc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

mIrtIČ, jaka. Rastne značilnosti belega gabra (Carpinus 
Betulus L.) na Dolenjskem : diplomsko delo - univerzitetni 
študij 1. stopnja = Growth characteristics of European 
honbeam (Carpinus Betulus L.) in Dolenjska region : B.Sc. 
thesis - academic study programmes. Ljubljana: [J. Mirtič], 
2011. Viii, 24 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/dn1_mirtic_jaka.pdf. [COBiSS.Si-iD 3128998]

Mentor: A. Kadunc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

noČ, tina. Montaža in demontaža večbobenskih žičnih 
žerjavov : diplomsko delo (univerzitetni študij - 1. stopnja) 
= Assembling and dismantling of cable cranes : B. Sc. Thesis 
(academic study programmes). Ljubljana: [T. Noč], 2011. 
Vii, 34 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/dn1_noc_tina.pdf. [COBiSS.Si-iD 3245478]

Mentor: B. Košir
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

odAr, lucija. Težavnost dela pri sečnji in spravilu lesa : 
diplomsko delo (univerzitetni študij - 1. stopnja) = Work 
difficulty level with felling and skidding : B. Sc. Thesis 
(Academic Study Programmes). Ljubljana: [L. Odar], 2011. 
Vii, 36 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.
si/dn1_odar_lucija.pdf. [COBiSS.Si-iD 3237030]

Mentor: i. Potočnik, somentor: A. Poje
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

perGer, matej. Odnos prebivalcev Polzele do gozdnih 
virov : diplomsko delo - univerzitetni študij - 1. stopnja 
= Polzela community residents attitude towards forest 
resources : B. Sc. Thesis - academic study programes. 
Ljubljana: [M. Perger], 2011. iX, 36 f., ilustr. http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn1_pergar_matej.pdf. 
[COBiSS.Si-iD 3292838]

Mentor: M. černič istenič
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

sArAŽIn, jaša. Poplavna in erozijska ogroženost ob 
hudourniku Brut : diplomsko delo (univerzitetni študij - 1. 
stopnja) = Flood and erosion risk by the stream Brut : B. 
Sc. Thesis (Academic study programmes).

Ljubljana : [J. Saražin], 2011. Vii, 46 f. : ilustr. http://

www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn1_sarazin_jasa.pdf.
[COBiSS.Si-iD 3236518]
Mentor: F. Steinman
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

2 mAGIstrsKA delA
AhAČIČ, Urška. Pomen nadzorne funkcije pri zagota-
vljanju ohranjanja naravnih vrednot : magistrsko delo = 
The importance of supervisory function in valuable nature 
features conservation : master of science thesis. Radovljica: 
[U. Ahačič Pogačnik], 2011. X, 159 str., ilustr. [COBiSS.
Si-iD 3243686]

Mentor: D. Krajčič
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

lApUh, Irena. trajnostni razvoj v alpskem prostoru - ude-
janje alpske konvencije na zavarovanem in nezavarovanem 
območju slovenskih alp : magistrsko delo = Sustainable 
development in the Alpine area - the realization of the 
Alpine convention in the protected and unprotected area 
of the Slovenian Alps : M. Sc. thesis.

Ljubljana : [i. Lapuh], 2011. XVii, 110 str.+ pril. : ilustr. 
[COBiSS.Si-iD 3176614]
Mentor: J. Marušič
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

nUnAr, Karmen. Zgodovina, razvoj in širitev populacij 
jelenjadi v Karavankah : magistrsko delo = The history, 
the development and the expansion of the population of 
the red deer in Karavanke : M. Sc. thesis. Ljubljana: [K. 
Nunar], 2011. 167 str., ilustr. [COBiSS.Si-iD 3154086]

Mentor: M. Adamič
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

pApeŽ, jože. Neme priče pri presoji nevarnosti zaradi 
erozijskih in hudourniških procesov : magistrsko delo 
= Silent witnesses in hazard assesment of erosion and 
torrential processes : M. Sc. thesis.

Ljubljana : [J. Papež], 2011. 180 str.; 42 str. pril. : ilustr.
[COBiSS.Si-iD 3154342]
Mentor: F. Steinman, somentor: J. Krč
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

sKoK, janko. Vpliv gospodarjenja z gozdom na biodiver-
ziteto : mali sesalci jelovo-bukovih gozdov na Snežniku 
kot modelna skupina : magistrsko delo = impacts of forest 
management on biodiversity : small mammals in the fir-
-beech forest of Mt. Snežnik as a model group : master 
of science thesis.

Ljubljana : [J. Skok], 2011. XiV, 109 str. : graf. prikazi, 
ilustr.

[COBiSS.Si-iD 1967059]
Mentor: B. Kryštufek, somentor: M. Debeljak
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire

3 doKtorsKe dIsertAcIje
cojzer, mateja. Značilnosti zaraščanja in možnosti 
usmerjanja sukcesijskega razvoja sestojev pionirskih 
drevesnih in grmovnih vrst na novonastalih gozdnih 
površinah : doktorska disertacija = Characterics and mana-
gement potential of pioneer tree and shrub species within 
secondary successional vegetation : doctoral dissertation. 
Ljubljana: [M. Cojzer], 2011. XVii, 195 f., [31] f. pril., 
ilustr., tabele. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dd_cojzer_mateja.pdf. [COBiSS.Si-iD 256278784]

Mentor: R. Brus, somentor: J. Diaci
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
Avtorski izvleček:
Disertacija obravnavava značilnosti zaraščanja na opu-

ščenih kmetijskih zemljiščih in učinke nege na možnost 
usmerjanja sukcesijskega razvoja v Halozah. Raziskava je 
razdeljena na dva dela. V prvem delu se proučujeta trend 
naraščanja površine gozdov in zemljišč v zaraščanju ter 
vpliv dejavnikov okolja na zaraščanje. Vegetacijsko sestavo 
na zemljiščih v zaraščanju se primerja z vegetacijsko 
sestavo mladih razvojnih faz gozda, proučujejo se strategije 
zaraščanja na zemljiščih v zaraščanju ter procesi naravne 
obnove v gozdu. V drugem delu se proučujeta vpliv nege 
na zgradbo sestojev na zemljiščih v zaraščanju ter možnost 
usmerjanja sukcesijskega razvoja teh sestojev. Za prouče-
vanje vegetacijske sestave in procesov naravne obnove so 
uporabljene gradientne metode, statistične analize, indeksi 
pestrosti ter izračun pomembnosti vrste, učinke nege se 
ugotavlja s statističnimi analizami. Rezultati analiz kažejo, 
da se je od leta 1985 do leta 2005 površina gozdov v Halozah 
povečala za 6,9 %, v naslednjem desetletju pa se pričakuje, 
da se bo še za dodatnih 5,5 %. Na potek zaraščanja vpliva 
nadmorska višina. Opuščena kmetijska zemljišča se začnejo 
zaraščati z grmovnimivrstami, z napredujočo sukcesijo se 
povečujeta število drevesnih vrstin gostota osebkov, delež 
pionirskih vrst se manjša. Proces zaraščanja poteka preko 
stadijev Cornus sanguinea - Cornus sanguinea - Carpinus 
betulus . V gozdu prevladujejo drevesne vrste, s procesom 
razvoja gozda se gostota osebkov manjša, število vrst se 
bistveno ne spreminja. Proces naravne obnove poteka preko 
stadijev Fagus sylvatica - Fagus sylvatica - Carpinusbetulus 
. Z nego se pospešuje preslojevanje in rast prehodnim 
vrstam, zlasti plemenitim listavcem ter povečuje prsni 
premer izbrancem. Zaključek raziskave je, da je s pravo-
časnimi ukrepi nege mogoče pospešiti naravno sukcesijo 
in jo usmeriti v gospodarsko zanimiv in ekološko stabilen 
gozd. Kakovost je na teh ekološko labilnih opuščenih 
kmetijskih zemljiščih drugotnega pomena.

erhArtIČ, bojan. Naravovarstveno vrednotenje geo-
morfološke dediščine v Dolini Triglavskih jezer z metodo 
geomorfološkega kartiranja : doktorska disertacija = 
Nature protection assessment of geomorphosites in the 
Triglav Lakes Valley with the method of geomorphological 
mapping : doctoral dissertation.

Ljubljana : [B. Erhartič], 2011. Xi, 228 f. : ilustr.
[COBiSS.Si-iD 752247]
Mentor Jurij Kunaver

izobraževanje in kadriizobraževanje in kadri
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Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., podiplomski študij 
Varstvo naravne dediščine

Avtorski izvleček:
Disertacija se osredotoča na reliefno analizo Doline 

Triglavskih jezer in naravovarstveno vrednotenje relief-
nih oblik. Dolina, na preoblikovanje katere so vplivali 
številni dejavniki in procesi, zlasti učinki poledenitve in 
holocenskega zakrasevanja, je geomorfološko izredno 
pestra in razgibana. Za celovito terensko in kabinetno 
zbiranje gradiva o reliefu in reliefnih oblikah, njihovo 
razvrščanje glede na genezo – nastanek in izvor oblik 
ter glede na procese, ki oblikujejo in preoblikujejo, je 
uporabljena metoda geomorfološkega kartiranja. Zaradi 
drobljenja reliefnih oblik, zelo različne velikosti le'teh 
in večjega naravovarstvenega pomena območij z veliko 
gostoto in raznovrstnostjo oblik, je relief vrednoten po 17 
enovitih geomorfoloških enotah. Uporabljena je švicarska 
metoda, ki obsega osrednja oziroma znanstvena merila 
vrednotenja (redkost, tipičnost, celovitost, paleogeografska 
vrednost). Rezultat reliefne analize in vrednotenja oblik 
oziroma (geomorfoloških) enot je kartografski, tabelarični, 
grafični, slikovni in opisni prikaz območij geomorfološke 
dedišlčine v Dolini Triglavskih jezer. Kot naravovarstveno 
najpomembnejša so ovrednotena jezera in območje Velikih 
vrat. Po pomembnosti sledijo Prehodavški podi, mutnirano 
površje južno od Ledvice in Gladki lašt. Podan je predlog 
podelitve statusa naravne vrednote ter predlog zavarovanja.

jelenKo, Ida. čeljusti srnjadi (Capreolus capreolus 
L.) kot bioindikator onesnaženosti okolja in pripomoček 
za trajnostno upravljanje s srnjadjo in njenimi habitati : 
doktorska disertacija = Roe deer (Capreolus capreolus L.) 
mandibles as bioindicator of environmental pollution and 
a tool for sustainable management of roe deer and their 
habitats : doctoral dissertation.

Ljubljana : [i. Jelenko], 2011. Xiii f., 215 str., [9] f. 
pril. : ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dd_jelenko_ida.pdf

[COBiSS.Si-iD 1099222]
Mentor: B. Pokorny, somentor: P. Skoberne
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
Avtorski izvleček:
Srnjad (Capreolus capreolus L.) je ena najpomembnejših 

lovsko-gospodarskih vrst v skoraj vseh evropskih državah; 
hkrati je tudi ena primernejših vrst za bioindikacijo one-
snaženosti okolja v kopenskih ekosistemih. Z namenom 
natančnega evidentiranja in kategorizacije uplenjenih živali 
se v Sloveniji vsako leto zberejo vse spodnje čeljusti iz lovišč 
izločene srnjadi; le-te zagotavljajo relevantne informacije 
o: (a) onesnaženosti okolja; (b) izpostavljenosti populacij 
in njihovem odzivu na izpostavljenost določenim one-
snažilom; (c) vitalnosti srnjadi in spreminjanju kakovosti 
habitatov; (d) zdravstvenem stanju populacij. S primerjavo 
vsebnosti fluoridov v 441 čeljustih srnjadi štirih območij 
Slovenije smo ugotovili, da so najvišje vsebnosti fluoridov 
v čeljustih srnjadi v okolici Kidričevega (dvo- do štiriletna 
srnjad: n = 42, ? = 840 64 mg/kg, Max = 2.020 mg/kg); 
v Šaleški dolini so le-te bistveno nižje (dvo- do štiriletna 

srnjad: n = 22, ? = 175 9,5 mg/kg, Max = 285 mg/kg), 
najnižje pa so v kontrolnem območju Zgornje Savinjske 
doline (dvo- do štiriletna srnjad: n = 8, ? = 138 13 mg/kg, 
Max = 201 mg/kg). Na celotnem letnem odvzemu srnjadi 
iz leta 2007 je bila izvedena metoda odzivne bioindikacije 
onesnaženosti okolja s fluoridi, in sicer določitev stopnje 
zobne fluoroze (DLi: dental lesion indeks) z vizualno oceno 
vseh šestih stalnih kočnikov vseh odraslih osebkov srnjadi 
(n = 14.672; prisotnost zobne fluoroze: 14,9 %; povprečen 
DLi = 0,6 0,1; Max DLi = 25). Ti podatki potrjujejo, da je 
zobna fluoroza (tako pojavnost kot tudi stopnja intenzitete) 
v Sloveniji bistveno nižja kot kažejo podatki nekaterih 
drugih območij iz Evrope. Le v okolici Kidričevega, kjer 
se nahaja tovarna aluminija,je DLi indeks povečan (lovišče 
LD Boris Kidrič: povprečen DLi = 7,8 1,3; Max DLi = 20). 
Vsa večja naravovarstveno pomembna območja Slovenije 
so v smislu obremenjenosti s fluoridi v ugodnem ekološkem 
stanju. Na velikost čeljusti, kot potencialnega kazalnika vital-
nosti srnjadi vpliva starost osebka, dostopnost in kvaliteta 
hrane, klimatski dejavniki (padavine) ter gostota jelenjadi 
(Cervus elaphus L.). Zdravstveni status populacij srnjadi, 
odvzete iz Slovenije leta 2007, je bil določen s pregledom 
vseh čeljusti (>38.000) in določitvijo nekaterih anomalij, 
poškodb oz. bolezni. Prisotnost in pojavnost aktinomikoze 
(113 primerov; 7,4 %) ter hipoplazije (216 primerov;14,1 
%) se pojavlja razpršeno, kljub temu pa se na določenih 
območjih ti obolenji grupirata in sta najverjetneje posledica 
vpliva okoljskih dejavnikov, onesnaženosti oz. parazitov. 
Prisotnost prvega predmeljaka (27 primerov; 0,6 %) je 
naključna, medtem ko se odsotnost drugega predmeljaka 
(137 primerov; 3,3 %) pojavlja v skupinah, kar nakazuje 
na vpliv genetskih faktorjev.

erhAtIČ ŠIrnIK, romana. Varstvo ptičev v 19. 
in 20. stoletju na slovenskem ozemlju : doktorska 
disertacija = Protection of birds in 19th and 20th 
century in Slovenian territory : doctoral dissertation. 
Ljubljana: [R. Erhatič Širnik], 2011. XV f., 448 str., 
11 f. pril., ilustr. [COBiSS.Si-iD 259342848]

Mentor: Boštjan Anko
Univ. v Ljubljana, Biotehniška fak., podiplomski študij 

bioloških in biotehnoloških znanosti, področje Varstvo 
naravne dediščine

Avtorski izvleček:
Disertacija skuša osvetliti razvoj varstva ptičev v 19. 

in 20. stoletju naslovenskem ozemlju, ki doslej še ni bilo 
obdelano. Poznavanje problematike ptic je lahko odlična 
osnova za učinkovito zakonodajo, njeno implementacijo 
in uspešno varstvo ptic v praksi, hkrati pa je naloga oris 
razvoja naravovarstvene misli na Slovenskem. Ptiče je 
ogrožal lov, z razvojem kmetijstva, industrije in urbanizacije 
pa tudi slabšanje in izgubljanje življenjskih prostorov. S 
spremembami v gospodarskem in družbenem razvoju se je 
spreminjalo dojemanje pomena in vloge ptic, kar je vplivalo 
na odnos ljudi do ptičev, zakonodajo in varstvene ukrepe. V 
preteklosti so varstveni ukrepi sledili parcialnim interesom 
posameznih dejavnosti, največkrat pa bili omejeni na trajno 
ali časovno omejeno prepoved lova določenih vrst, zimsko 
krmljenje in nameščanje gnezdilnic. Zakonsko varstvo je 

bilo urejeno v skladu z vsakokratnim dojemanje varstva 
in primerljivo z ureditvijo v evropskih državah. Problem 
je predstavljala učinkovita implementacija zakonodaje v 
prakso. Prvi zakoni za varstvo ptičev so bili sprejeti zaradi 
gospodarskih interesov, kasneje pa so se pridružile pobude, 
ki so temeljile na humanih vrednotah. Od druge polovice 19. 
stoletja je varstvo ptičev (najprej selivk) vpeto v mednarodne 
okvire. Konec 20. stoletja so sledili celovitejši pristopi, ki 
naj bi varovali tudi življenjske prostore. V 19. stoletju je 
bilo varstvo in skrb za ptiče vključeno v izobraževanje. Ko 
so ptiči izgubili gospodarski pomen, so se zmanjšale tudi 
vsebine, povezane z varstvom ptic. Skrb za ptice je bila 
zajeta samo še kot humana in kulturna potreba, Takšnim 
trendom so sledili tudi mediji.

KlopČIČ, matija. Sestojna dinamika jelovo-bukovih 
gozdov v Sloveniji od začetka načrtnega gospodarjenja 
do danes : doktorska disertacija = Forest stand dynamics 
of silver fir-european beech forests in Slovenia from the 
beginning of regular forest management until the present 
: doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Klopčič], 2011. Vii, 
105 f., ilustr., tabele. [COBiSS.Si-iD 257521408]

Mentor: A. Bončina
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
Avtorski izvleček:
Dinamika pretežno raznomernih jelovo-bukovih 

gozdnih sestojev v zadnjem stoletju in njeni poglavitni 
vplivni dejavniki so bili proučevani v treh prostorsko 
dislociranih raziskovalnih objektih (Jelovica, Trnovo 
in Leskova dolina). S pomočjo arhivskih podatkov iz 
gozdnih inventur in pripadajočih gozdnogospodarskih 
kart je bila izdelana GiS podatkovna zbirka, v kateri je bil 
odsek osnovna prostorska enota. Spremembe v zgradbi 
gozdnih sestojev so bile ovrednotene z izbranimi sestojnimi 
parametri: lesno zalogo, debelinsko strukturo, diverziteto 
debelinske strukture, drevesno sestavo in vrastjo dreves. 
V zadnjem stoletju so se proučevani sestojni parametri 
značilno spreminjali. Med objekti so bile odkrite značilne 
razlike v sestojni dinamiki, vendar tudi nekatere podob-
nosti. V proučevanem obdobju je lesna zaloga gozdnih 
sestojev v vseh raziskovalnih objektih stalno naraščala. 
Spremembe debelinske strukture so nakazale dva različna 
razvoja sestojev: povečevanje sestojne gostote in količine 
tanjšega drevja (»pomlajevanje sestojev«) na Jelovici in 
Trnovem in znižanje sestojne gostote ob hkratnem pove-
čevanju količine debelega drevja (»staranje sestojev«) v 
Leskovi dolini. Med objekti so bile ugotovljene opazne 
razlike v diverziteti debelinske strukture, vrasti dreves 
in drevesni sestavi. Na Trnovem in v Leskovi dolini 
sta jelka in bukev v proučevanem obdobju izmenjaje 
prevladovali v lesni zalogi. Med glavnimi drevesnimi 
vrstami so bile največje spremembe obilja in debelinske 
strukture opažene pri jelki, vendar so se te spremembe 
med objekti razlikovale. V proučevanem obdobju so na 
različen razvoj jelovo-bukovih gozdov v treh analiziranih 
območjih najpomembneje vplivale razlike v pretekli rabi 
gozdov, režimih abiotskih in biotskih naravnih motenj in 
rastiščnih razmerah. Na podlagi presoje vplivov posa-

meznih dejavnikov so bili podani predlogi za prihodnje 
gospodarjenje z jelovo-bukovimi gozdovi ter nakazane 
možnosti raziskav v prihodnosti.

KobAl, milan. Vpliv sestojnih, talnih in mikrorastiščnih 
razmer na rast in razvoj jelke (Abies alba Mill.) na visokem 
krasu Snežnika : doktorska disertacija = The influence 
of stand, soil and micro-site conditions on growth and 
development of silver fir (Abies alba Mill.) in high karst 
of Snežnik : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Kobal], 
2011. XViii, 148 f., ilustr., preglednice. [COBiSS.Si-iD 
255941120]

Mentor: D. Hladnik, somentor: A. Kadunc
Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire
Avtorski izvleček:
V GGE Leskova dolina so analizirali vpliv sestojnih in 

rastiščnih razmer na rast in razvoj jelke (Abies alba Mill.). 
Raziskava je bila zasnovana na dveh prostorskih nivojih. 
Spremembe drevesne sestave v obdobju 1954–2004 so 
analizirali za štiri rastiščnogojitvene razrede na rastiščih 
dinarskih jelovo-bukovih gozdov, ki so v GGE Leskova 
dolina prisotni na 2.392 ha površine (79,4 %). Rezultati 
nakazujejo, da se je drevesna sestava v zadnjih petdesetih 
letih spremenila glede na sestojno zgradbo leta 1954. Slednja 
je bila v preteklosti spremenjena zaradi preteklega načina 
gospodarjenja v teh gozdovih. Značilen vpliv na spremembo 
drevesne sestave ima tudi razmerje med sanitarnim in 
rednim posekom iglavcev. Vpliv sestojne zgradbe, katero so 
ocenili s pomočjo indeksov konkurence, ter vpliv rastišč-
nih dejavnikov (relief in tla) na rast jelke so analizirali na 
raziskovalnem objektu (18 ha). Na volumenski prirastek 
jelke (n = 65) v obdobju 2002–2007 ima največji vpliv 
konkurenca, sledi dosežen volumen drevesa. Na višinski 
prirastek ima značilen vpliv lega drevja v terenu, prav tako 
nanj vplivajo združbe tal, na katerih drevo raste. Tla vplivajo 
tudi na volumenski prirastek jelke v obdobju 2002–2007. 
Povprečna globina tal ima na volumenski prirastek dreves 
pozitiven učinek. V raziskavi niso potrdili, da bi talni žepi 
(s hranili bogata zaplata) vplivali na volumenski prirastek 
jelke. Učinek konkurence se med združbami tal razlikuje 
– najhitreje se volumenski prirastek z naraščanjem kon-
kurence znižuje na združbi izpranih tal. Najmanjši upad 
prirastka z večanjem konkurence smo ugotovili na rjavih 
pokarbonatnih tleh. Z modelom, v katerem so upoštevali 
konkurenco, dosežen volumen drevesa in tla, so pojasnili 
76 % variabilnosti volumenskega prirastka jelke v obdobju 
2002–2007. Ellenbergovi indeksi so se izkazali za manj 
primerno metodo vrednotenja rast na tako majhnem 
rastiščnem razponu.

poje, Anton. Vplivi delovnega okolja na obremenitev 
in težavnost dela sekača pri različnih organizacijskih 
oblikah dela : doktorska disertacija = influence of working 
conditons factors on exposure and wood cutters work 
load by diffrent [!] organizational work forms : doctoral 
dissertation. Ljubljana: [A. Poje], 2011. Xiii, 242 f., ilustr., 
preglednice. [COBiSS.Si-iD 256733440]

Mentor: i. Potočnik

izobraževanje in kadriizobraževanje in kadri
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Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire

Avtorski izvleček:
Relativno preprost in ekonomsko nezahteven orga-

nizacijski ukrep, kot ga predstavlja menjava delavcev 
na delovnih mestih, lahko zmanjša težavnost sekaškega 
dela in negativne vplive dejavnikov delovnega okolja na 
sekača. Z namenom ocene zmanjšanja obremenitev se 
je na območju visokega krasa v mešanih gozdovih jelke 
in bukve opravila 15-dnevna ergonomska raziskava treh 
načinov dela sekača, v kateri so bile vse meritve srčnega 
utripa (HRR), obremenitve z ropotom (Leq.kor, LCpeak), 
tresenjem rok in dlani (RMS HA), tresenjem celega telesa 
(RMS WB, VDV), z ogljikovim monoksidom (CO) ter 
toplotne obremenitve (WBGT) opravljene sočasno ter vse 
samo na enem delavcu. Rezultati raziskave so pokazali, 
da je sečnja v skupini, kjer istočasno potekata sečnja in 
spravilo lesa, delo pa je plačano po učinku spravila lesa, 
za sekača kljub največjemu faktorju neproduktivnega časa 
(1,72) najtežavnejši način dela (HRR8h: 41 %). Težavnost 
načina sečnje v skupini in klasične sečnje (HRR8h: 34 
%), kjer sekač opravlja sečnjo časovno in prostorsko 
ločeno od spravila lesa, sta za 7 - 25 % težavnejša od 
načina z menjavo delovnih mest pri sečnji in spravilu 

znotraj posameznega delovnika (HRR8h: 32 %). Tudi 
večina obremenitev z dejavniki delovnega okolja, razen 
obremenitev s tresenjem celega telesa, je bila pri načinu 
dela v skupini (Leq.kor: 94,4 dB(A); LCpeak: 145,0 dB(C); 
RMS HA: 3,7 m/s2; CO: 21 ppm) ter pri klasični sečnji 
(Leq.kor: 95,1 dB(A); LCpeak: 139,4 dB(C); RMS HA: 3,7 m/
s2; CO: 20 ppm) večja kot pri načinu z menjavo delovnih 
mest (Leq.kor: 92,5 dB(A); LCpeak: 145,5 dB(C); RMS HA: 
2,6 m/s2; CO: 9 ppm). Obremenitve s tresenjem celega 
telesa so pri 190 metrov dolgi povprečni razdalji vlačenja 
znašale 0,45 m/s2 (RMS WB) oz. 17,2 m/s1,75 (VDV). 
Opoldanske toplotne obremenitve v vročih poletnih dneh 
niso presegle vrednosti 23°C (WBGT). Ker z menjavo 
delovnih mest porazdelimo težavnost dela in obreme-
nitve na več delavcev, težavnost dela in obremenitve 
pa razen pri kratkotrajnih obremenitvah z ogljikovim 
monoksidom ne presegajo mejnih dopustnih vrednosti 
dnevne izpostavljenosti, lahko zaključimo, da v smislu 
zmanjšanja negativnih vplivov dela in obremenitev na 
delavčevo zdravje, način dela z menjavo delovnih mest 
predstavlja učinkovito alternativo klasičnemu načinu 
sečnje in sečnji v skupini. 

mag. Maja BOŽič
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Uvodnik Znanstvena razprava

1  Uvod 
1  IntrodUctIon

Znanje o prejšnji sestojni dinamiki je bistveno 
za razumevanje trenutne zgradbe in drevesne 
sestave gozdnih sestojev in ključno za ustrezno 
ekosistemsko upravljanje gozdnih sestojev v priho-
dnosti (Swetnam in sod., 1999). Sestojno dinamiko 
opisujemo s spremembami zgradbe in drevesne 
sestave gozdnih sestojev, ki so rezultat vzajemnega 
delovanja rastiščnih razmer, znotraj- in medvrstnih 
razmerij ter motenj (Oliver in Larsen, 1996). Motnja 
je lahko enkraten (npr. vetrolom) ali trajen, nepreki-
njen dogodek (npr. objedanje mladja). Razlikujemo 
naravne in antropogene motnje, najpogostejše 
pa so motnje kombiniranih vzrokov (Pickett in 
White, 1985; Anko, 1993). V zadnjih stoletjih 
se v primerjavi z naravnimi motnjami povečuje 

GDK: 228«20«(045)=163.5

Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju
Dynamics of Silver Fir-European Beech Forest Stands in the Past Century

Matija KLOPčič,1 Andrej BOnčinA2

Izvleček:
KLOPčič, M., BOnčinA, A.: Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju. Gozdarski vestnik, 
70/2012, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 60. Prevod avtorja, jezikovni pregled 
angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Dolgoročno dinamiko jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji v treh prostorsko ločenih objektih (Leskova dolina, 
Trnovo in Jelovica) smo proučevali s podatki, ki smo jih pridobili iz gozdnogospodarskih načrtov in gozdarskih 
kart. Podatkovna zbirka GiS je obsegala podatke iz obdobja po letu 1897 za Trnovo, po letu 1899 za Jelovico in 
po letu 1912 za Leskovo dolino. Za analizirano obdobje smo ugotovili znatne spremembe proučevanih sestojnih 
znakov (debelinske strukture, lesne zaloge, raznolikosti debelinske strukture in drevesne sestave). Med objekti je 
različna velikost in usmerjenost sprememb sestojnih znakov. nanje vplivajo mnogi dejavniki; med pomembnejšimi 
so prejšnja raba gozdov, vpliv velikih rastlinojedov in rastiščne razmere. 
Ključne besede: arhivski viri podatkov, jelka, bukev, smreka, gospodarjenje z gozdovi, vplivni dejavniki

Abstract:
KLOPčič, M., BOnčinA, A.: Dynamics of Silver Fir-European Beech Forest Stands in the Past Century. Goz-
darski vestnik (Professional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 3. in Slovenian, abstract and summary in English, 
lit. quot. 60. Translated by the author, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian 
text Marjetka Šivic.
 The long-term dynamics of silver fir-European beech forest stands in Slovenia were studied in three geographi-
cally dislocated study areas, Leskova dolina, Trnovo and Jelovica. in the study archival forest management plans 
and maps for the past century were used to create the GiS database. it included the data for the period after 1897 
for Trnovo study area, after 1899 for Jelovica study area, and after 1912 for Leskova dolina study area. Substantial 
changes in diameter structure, stand volume, tree size diversity and tree species composition were documented, 
significantly differing between the study areas. Found stand dynamics were underpinned by a complex array of 
influential factors, among which past forest use, the impact of large ungulates and site conditions stood out.
Key words: archival data sources, Abies alba, Fagus sylvatica, Picea abies, forest management, influential factors

1 Dr. M. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, matija.klopcic@
bf.uni-lj.si 
2 Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, andrej.
boncina@bf.uni-lj.si

pomen antropogenih motenj (Linder in Östlund, 
1998). Med njimi velja izpostaviti gospodarjenje 
z gozdovi. Vpliv gospodarjenja na zgradbo in 
drevesno sestavo gozdnih sestojev se spreminja 
v času in prostoru, odvisen je predvsem od izbire 
gozdnogojitvenega sistema (Sendak in sod., 2003). 
V 18. in 19. stoletju je gospodarjenje z gozdovi po 
načelih klasične »nemške« šole uniformiralo gozdne 
sestoje, nasprotno pa so sonaravnejši načini gospo-
darjenja ohranjali bogato strukturirane, mešane in 
raznovrstne sestoje (Johann, 2007). 

Kako naprej? Pogled nazaj!
Gozd in gozdarstvo Slovenije, za katera je značilna 
razdrobljena zasebna gozdna posest, sta bila pogosto 
postavljena pred vprašanje, kako naprej. O tem so 
razpravljali v času Avstro-Ogrske, med prvo in drugo 
svetovno vojno v Jugoslaviji, pa spet po drugi svetovni 
vojni. nove poglede in rešitve je prinesla samostojna 
Slovenija, gospodarska kriza pa nas spet postavlja 
pred nove izzive.

Ali ima danes gozdarska stroka v raziskovalnih 
in pedagoških ustanovah, javni gozdarski službi, na 
ministrstvu, pri koncesionarjih, v zbornici, odgovore 
na dileme, težave, pred katerimi smo? Dvomim! 
Pa smo  bolj ali manj v miru delovali in raziskovali 
dvajsetletno obdobje. 

Pred drugo svetovno vojno smo imeli le peščico 
gozdarskih strokovnjakov, nismo imeli svojega študija 
gozdarstva, imeli smo le skromno nižjo državno 
gozdarsko šolo v Mariboru, nismo imeli gozdarskega 
inštituta, nismo imeli svoje države, pa je gozdarjem 
s pomočjo kolegov iz drugih strok uspelo celovito 
osvetliti probleme takratnega gozdarstva in pripraviti 
usmeritve za prihodnost. Vse zamisli in pobude je žal 
zaustavila druga svetovna vojna.

Spoznajmo, kako je to delo potekalo. Pobuda za 
predstavitev gozdarske ankete* je bila dana na seji 
odbora za gozdarstvo Kmetijske zbornice avgusta 1939. 
Utemeljena je bila z ugotovitvijo, da  težav gozdarstva 
ni bilo mogoče obdelati z enim samim referatom, kot 
je to bilo storjeno na kmetijski anketi leta 1938. S 
premišljeno izbranimi referati naj bi ugotovili stanje v 
gozdarstvu, vzroke nezavidljivega položaja ter predloge 
in smernice za reševanje iz neljubega stanja. Razprava 
naj ne bi  bila le o kmečkem gozdarstvu, temveč tudi o 
gozdarstvu v splošnem in o dejavnostih, ki posredno 
ali neposredno vplivajo na gozdarstvo, kot so lesna 
industrija, lesna trgovina, urejanje hudournikov, 
gradnja prometnic itn. Po posvetih in razpravah s 
številnimi strokovnjaki je bil končno pripravljen 
program referatov:
1.  Razvoj in struktura gozdnega gospodarstva v Slo-

veniji (inž. Anton Šivic)
2.  Razvoj in organizacija gozdarske službe v Sloveniji 

(inž. Anton Šivic)
3.  Gozdna - politika in kmetsko gospodarstvo (ing. 

Jože Miklavžič)
4.  Naša gozdna zakonodaja (Franc Žnidaršič)
5.  Ureditev kmečkih gozdov (inž. Viktor Novak)
6.  Oskrbovanje gozdov (inž. Martin Čokl)
7.  Postranski gozdni proizvodi (Josip Goederer)
8.  Pogozdovanje Krasa in goličav (inž. Janko Urbas)
9.  Gozdno gospodarstvo agrarnih skupnosti  

(inž. Franjo Ravtar)

10.  Povečanje donosa kmečkih gozdov (dr. Edvard 
Pogačnik)

11.  Ureditev hudournikov, njih izvor in delovanje na 
vodni režim (inž. Alojz Štrancar)

12.  Gozd in javna bremena (dr. inž. Rudolf Pipan)
13.  Gozdno tehnični problemi Slovenije in njih ureditev 

(dr. inž. Rudolf Pipan)
14. Gozdarska prosveta v Sloveniji (inž. Stanko Sotošek)
15.  Oglarstvo (ing. Franjo Sevnik)
16.  Les v mednarodni trgovini (dr. Jože Lavrič)
17.  Organizacija lesne trgovine (inž. Alojz Žumer)
18.  Lesna domača obrt (dr. Jože Rus)
19.  Vprašanje našega obrtnega drevja (dr. Gabrijel 

Tomažič)
20.  Gozdni in lesni delavci v kmečkih in nekmečkih 

gozdovih (Filip Uratnik)
21.  Nacionalni dohodek gozdnega gospodarstva (Hrvoj 

Maister).
Po prvotni zamisli naj bi bila anketa še konec leta 1939. 
V tako kratkem času pa referatov ne bi bilo mogoče 
sestaviti,  zato so anketo najprej odložili na april 1940; 
pa se ni izšlo, in sicer zaradi ponovnih vpoklicev več 
avtorjev referatov na orožne vaje ter zaradi službene 
preobremenjenosti drugih. Kot končni termin je bil 
določen konec februarja 1941. Konec leta 1940 so 
razposlali vabila na gozdarsko anketo; prejeli so jih: 
Ministrstvo za gozdove in rudnike v Beogradu; Kraljeva 
banska uprava, Ljubljana; Zveza kmetijskih zbornic, 
Beograd; Kmetijske zbornice v Banja Luki, Novem Sadu, 
Sarajevu, Skopju, Nišu; Kmetijski in trgovinski oddelek 
banske uprave, Ljubljana; Gozdarski in hudourniški 
odsek banske uprave, Ljubljana; Nižja gozdarska šola, 
Maribor; Ravnateljstvo državnih gozdov, Ljubljana; 
Ravnateljstvo Kranjskega verskega zaklada, Ljubljana; 
Začasna državna uprava razlaščenih veleposestniških 
gozdov, Ljubljana; Štab za utrjevanje, Ljubljana; 
Zbornica za trgovino in industrijo, Ljubljana; Obrtna 
zbornica, Ljubljana; Delavska zbornica, Ljubljana; Soci-
alno-ekonomski institut, Ljubljana; Banovinski odbor za 
propagando gozdarstva, Ljubljana; Slovensko obrtniško 
društvo, Ljubljana; Društvo absolventov gozdarskih šol, 
Maribor; MARAD, Osrednja lesna zadruga za izvoz 
lesa, Ljubljana; Zveza lesnih industrijcev, Ljubljana; 
Kmečka, gospodarska, zadružna, prosvetna, županska 
zveza, Ljubljana; Zveza absolventov kmetijskih šol, 
Ljubljana; Kmetijska družba, Ljubljana; Slovensko 
planinsko društvo, Ljubljana; Zveza za tujski promet, 
Ljubljana; uredništva časopisov in revij s prošnjo, da 
objavijo anketo in na njej obravnavane probleme.

Se iz tega lahko kaj naučimo?!
Mag. Franc PERKO

* Zveza gozdarskih društev Slovenije – Gozdarska založba 
bo jeseni izdala knjigo referatov in razprave o anketi, ki 
je potekala v Ljubljani od 27. 2. do 1. 3. 1941.
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Jelovo-bukovi gozdovi poraščajo približno 
13 % celotne gozdne površine v Sloveniji (ZGS, 
2010), njihov ekološki in ekonomski pomen 
sta znatna. Ekstenzivna raba jelovo-bukovih 
gozdov je bila znana v obdobju srednjega veka 
in je trajala do 16. stoletja v Alpah in začetka 
17. stoletja v Dinaridih. V gozdovih so pasli, 
smolarili, nekatera gozdna območja požigali za 
začasno kmetijsko rabo, sečnje so bile praviloma 
nenačrtovane (občasne) in manjših jakosti (npr. 
Kordiš, 1993; Papež in černigoj, 2007). Sledila 
je intenzivnejša raba gozdov; nekatere jelovo-
-bukove gozdove so začeli intenzivno, včasih 
tudi čezmerno izkoriščati za pridobivanje oglja 
in pepelike za potrebe železarstva in glažutarstva 
(npr. Veber, 1986; Perko, 2002). V Sloveniji so 
začetki načrtnega gospodarjenja z jelovo-buko-
vimi gozdovi tudi v evropskem merilu relativno 
zgodnji (Gašperšič, 1995). Prvi načrti za idrijske 
rudniške gozdove so bili izdelani v letih 1724 in 
1759 (Perko, 2002), nekoliko pozneje za gozdove 
Trnovskega gozda (Flamek, 1771), za večino 
preostalih pa v drugi polovici 19. in začetku 
20. stoletja – npr. snežniško območje leta 1864, 
Jelovica in notranji Bohinj leta 1880 (Veber, 
1986; Kordiš, 1993; Gašperšič, 1995; Perko, 
2002). Koncepti gospodarjenja z jelovo-buko-
vimi gozdovi so bili različni, načrtovalci so bili 
pod vplivom različnih struj, kar je privedlo do 
značilnih razlik v sestojnih zgradbah in drevesni 
sestavi jelovo-bukovih gozdov na Slovenskem.

Ohranjenih je mnogo starih gozdnogospo-
darskih načrtov, ki vsebujejo podatke o gozdnih 
sestojih, za nekatera gozdna območja tudi za 
relativno dolgo časovno obdobje, kar je temelj za 
proučevanje njihove sestojne dinamike. čeprav so 
bili arhivski viri (npr. gozdnogospodarski načrti, 
gozdnogospodarske karte, podatki iz gozdnih 
inventur, zemljiški kataster) dolgo zapostavljeni 
vir za raziskovalne namene (Swetnam in sod., 
1999), so bili v zadnjem desetletju pogosteje 
uporabljeni za raziskave sestojne dinamike v raz-
ličnih gozdnih tipih: borealnih iglastih gozdovih 
(Linder, 1998; Linder in Östlund, 1998; Axelsson 
in sod., 2002), borovjih (Cain in Shelton, 2001; 
Montes in sod., 2005), hrastovjih (Chapman in 
sod., 2006), mešanih listnatih (Bernadzki in sod., 
1998) in listnato-iglastih gozdovih (Bončina in 

sod., 2003; Yoshida in sod., 2006; O'Hara in sod. 
2007; Schuster in sod., 2008; Poljanec in sod., 
2010; Ficko in sod., 2011). 

V Sloveniji ni dovolj raziskan razvoj gozdnih 
sestojev v zadnjih stoletjih. To velja tudi za dina-
miko jelovo-bukovih gozdov. S temo so se sicer 
ukvarjali nekateri raziskovalci (npr. Gašperšič, 
1967; Šercelj, 1996; Firm in sod., 2009; Diaci 
in sod., 2010), vendar razvoj teh gozdov ni bil 
celovito in primerjalno obdelan na regionalni 
prostorski ravni (npr. Bončina in sod., 2003), 
prav tako niso bili pojasnjeni (glavni) vplivni 
dejavniki razvojnih sprememb gozdnih sestojev. V 
prispevku opisana raziskava je bila del doktorske 
disertacije vodilnega avtorja prispevka (Klopčič, 
2011). Glavni cilj raziskave je bil analizirati dina-
miko zgradbe in drevesne sestave jelovo-bukovih 
gozdnih sestojev v daljšem časovnem obdobju v 
prostorsko dislociranih raziskovalnih objektih. 
V razpravi prispevka smo dodatno poskušali 
ovrednotiti vlogo različnih vplivnih dejavnikov 
v dinamiki proučevanih gozdnih sestojev.

2  objeKt In metode delA
2  StUdy AreA And methodS

Raziskavo smo opravili v treh raziskovalnih objek-
tih s prevladujočimi jelovo-bukovimi gozdovi: 
Leskova dolina (večji del istoimenske gozdno-
gospodarske enote (GGE)) na območju notranj-
skega Snežnika, Trnovo (večji del istoimenske 
GGE) na planoti Trnovskega gozda in Jelovica 
v Julijskih Alpah), ki je obsegal večji del GGE 
Jelovica, in GGE notranji Bohinj (slika 1). Do 
70. let prejšnjega stoletja sta bila GGE Jelovica 
in notranji Bohinj združena v enoti Bohinjska 
Bistrica. Po tem obdobju v analizah prikazujemo 
skupno letnico začetka načrtovalnega obdobja, 
in sicer za GGE Jelovica, ki v objektu prevladuje 
po površini. Raziskovalni objekti se med seboj 
razlikujejo v rastiščnih značilnostih, prejšnji rabi 
gozdov in njihovi trenutni podobi (preglednica 1). 
Gozdovi Leskove doline so značilni predstavnik 
dinarskih jelovo-bukovih gozdov s prevladujočo 
gozdno združbo Omphalodo-Fagetum (Tregu-
bov, 1957, corr. Puncer, 1980), Marinček et al., 
1993. Surina (2002) je gozdove v raziskovalnem 
objektu Trnovo opisal kot jelovo-bukove gozdove 
s florističnimi elementi ilirske, dinarske, alpske in 

submediteranske flore in jih klasificiral v asociaciji 
Omphalodo-Fagetum (Tregubov,1957, corr. Puncer, 
1980), Marinček et al., 1993, var. geogr. Saxifraga 
cuneifolia, Surina, 2002, in var. geogr. Calamintha 
grandiflora, Surina, 2002. Jelovo-bukovi gozdovi 
na Jelovici so večinsko zasmrečeni, uvrščeni pa 
so v asociacijo Homogyno sylvestris-Fagetum, 
Marinček et al., 1993. 

Gozdove v Leskovi dolini so ekstenzivno izko-
riščali za gozdno pašo že v 15. stoletju. iz tistega 
obdobja so tudi omembe požiganja gozdov za 
pridobitev pašnih površin. Za 18. in predvsem 
19. stoletje so značilne nekontrolirane sečnje 
in čezmerno izkoriščanje gozdov. V začetku 20. 
stoletja so vpeljali načrtno prebiralno gospodar-
jenje, s katerim so pospeševali iglavce, predvsem 
jelko (Schollmayer, 1906; Gašperšič, 1967; Kordiš, 
1993). Od 70. let 20. stoletja naprej pa so v okviru 
sproščene tehnike gojenja gozdov prevladovale 
sestavine malopovršinskega skupinsko-postopnega 
gozdnogojitvenega sistema.

Slika 1: Lokacija raziskovalnih objektov s prikazom razširjenosti jelovo-bukovih gozdov v Sloveniji in v objektih 
(vir podatkov: ZGS, 2010)
Figure 1: The locations of the study areas with the distribution range of silver fir-European beech forests in Slovenia 
and in the study areas (green) (data source: ZGS, 2010)

V gozdovih na Trnovski planoti so že pred 17. 
stoletjem ekstenzivno izrabljali sestoje za gozdno 
pašo, pridobivanje oglja, smolarjenje in manjše, 
nekontrolirane sečnje za pridobivanje lesnih 
sortimentov (Kordiš, 1993; Papež in černigoj, 
2007). Za te gozdove je bil izdelan prvi gozdno-
gospodarski načrt leta 1771 (Flamek, 1771), ki 
je predpisal uporabo zastornega gospodarjenja 
z jelovo-bukovimi gozdovi, v nekaterih odsekih 
pa tudi prebiralnega. V 60. letih 20. stoletja se je 
način gospodarjenja z jelovo-bukovimi gozdovi 
spremenil, uveljavilo se je skupinsko-postopno 
gospodarjenje, na manjšem delu pa se je ohranilo 
prebiranje. 

Raziskovalni objekt Jelovica leži v alpskem delu 
Slovenije, kjer je bil vpliv klasične »nemške« šole 
gozdarstva znatno večji kot v Leskovi dolini in v 
Trnovskem gozdu. S sečnjami za pridobivanje 
oglja in pepelike za potrebe železarstva in glažu-
tarstva so začeli že v 16. stoletju, največje sečnje 
pa so bile v 18. in 19. stoletju (Veber, 1986). na 

Klopčič, M., Bončina, A.: Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju Klopčič, M., Bončina, A.: Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju

Trnovo 
Leskova dolina 

Jelovica Legenda: 
gozdna maska 
jelovo-bukovi 
gozdovi

meja raziskovalnega 
objekta 

mreža odsekov 



GozdV 70 (2012) 3 127GozdV 70 (2012) 3126

večini posekanih površin so sadili in pospeše-
vali smreko. Gozdna paša je bila intenzivna že v 
obdobjih pred prvimi sečnjami, tudi pozneje je 
bila ena od rab teh gozdov (Smolej, 1984), kon-
trolirana paša pa je živa še dandanes. Do polovice 
20. stoletja so z gozdovi gospodarili po načelih 
klasične gozdarske šole in teoriji najvišje zemljiške 
rente. V 60. letih prejšnjega stoletja pa so vpeljali 
sonaravnejše gospodarjenje z gozdovi, ki je bilo 
zasnovano predvsem na skupinsko-postopnem 
gospodarjenju. 

V raziskavi smo uporabili arhivske vire podat-
kov o gozdnih fondih (podrobneje o tem v Klopčič, 
2011 in Klopčič in Bončina, 2011), in sicer stare 
gozdnogospodarske načrte, gozdnogospodarske 
karte, Jožefinski kataster, uporabili pa smo tudi 
neobdelane podatke z gozdnih inventur, ki smo 
jih našli v arhivih Zavoda za gozdove Slovenije 
(razen Jožefinskega katastra), in osnovne podatke 

Preglednica 1: nekatere rastiščne in sestojne značilnosti raziskovalnih objektov (vir podatkov: ARSO, 2004a, 2004b; 
CPVO, 2009; ZGS, 2010)
Table 1: Some site and forest stand characteristics of the study areas (data source: ARSO, 2004a, 2004b; CPVO, 2009; 
ZGS, 2010)

merska
enota 

raziskovalni objekt
leskova dolina trnovo jelovica

Leto zajema podatkov 2004 2003 2002
Površina ha 2.456 3.562 6.784
Gozdnatost % 98,7 93,5 97,3
Povprečna površina odseka ha 18,75 12,67 20,07
nadmorska višina m 740–1350 500–1440 480–1760
Povprečen naklon terena ° 18,9 18,2 20,9
Matična podlaga karbonati karbonati karbonati

Prevladujoči tip tal rjava pokarbo-
natna tla rendzine rendzine

Povprečne letne temperature °C 6,2 7,7 5,5
Povprečne letne padavine mm 2008 2359 2338
Lesna zaloga (LZ) m3 ha-1

povprečje m3 ha-1 468 328 340
razpon (10%-90%) m3 ha-1 403–537 164–491 200–484
Volumenski prirastek m3 ha-1 y-1 9,4 6,6 7,5
Drevesna sestava 
jelka % LZ 52,8 18,3 8,6
smreka % LZ 18,4 15,3 73,4
drugi iglavci % LZ 0,1 1,7 0,1
bukev % LZ 25,5 61,8 15,9
plemeniti listavci % LZ 3,1 2,7 1,4
drugi listavci % LZ 0,1 0,2 0,6

s stalnih vzorčnih ploskev (ZGS, 2010). Uporabili 
smo devet načrtov za raziskovalni objekt Leskova 
dolina, devet za objekt Trnovo in deset za objekt 
Jelovica. V različnih obdobjih so uporabljali 
različne inventurne metode: do 90. let prejšnjega 
stoletja večinoma polno premerbo ali vzorčno 
polno premerbo sestojev, po tem obdobju pa 
kontrolno vzorčno metodo, zasnovano na stalnih 
vzorčnih ploskvah (SVP; vzorčna mreža 250 × 
500 m: nLeskova dolina = 488, nTrnovo = 543; vzorčna 
mreža 200 × 200 m: nJelovica = 1654) v kombinaciji 
z opisi sestojev.

Arhivske gozdnogospodarske karte raziskoval-
nih objektov za posamezna načrtovalna obdobja 
smo skenirali, georeferencirali in digitalizirali. 
S pomočjo prekrivanja digitaliziranih kart iz 
posameznih načrtovalnih obdobij in akutalne 
gozdnogospodarske karte smo pridobili grafično 
povezavo med nekdanjimi in zdajšnjimi odseki. To 

je bila podlaga za preračun podatkov o posame-
znih sestojnih parametrih na zdajšnje odseke, ki 
so osnovna prostorska enota podatkovne zbirke. 
izdelana podatkovna zbirka GiS je za raziskovalni 
objekt Leskova dolina obsegala podatke za obdobje 
1912–2004, za Trnovo za obdobje 1897–2003, za 
objekt Jelovica pa za obdobje 1899–2002. V objektu 
Trnovo nismo uspeli pridobiti gozdnogospodarske 
karte iz leta 1963, zato podatkovne zbirke GiS za 
to načrtovalno obdobje nismo izdelali, uporabili 
pa smo podatke o številu drevja po debelinskih 
razredih iz vzorčne polne premerbe. 

Število dreves po debelinskih stopnjah ali 
razredih v odseku ali na SVP (t. j. debelinska 
struktura) je bilo osnovni podatek za izračune 
sestojnih parametrov. Merski prag, opredeljen 
s prsnim premerom drevja, je v večini gozdnih 
inventur znašal 10 cm, v Leskovi dolini je v letih 
1912 in 1936 znašal 8 cm, na Jelovici v obdobju 
1899–1932 pa 16 cm. Te podatke smo ustrezno 
popravili in dopolnili (Klopčič, 2011). Zaradi 
uporabe različnih debelinskih razredov v skupno 
28 analiziranih načrtih smo debelinsko strukturo 
sestojev prikazali po 10 cm širokih razredih. Lesno 
zalogo smo izračunali z Biolleyevimi tarifami 
iz podatkov o številu drevja in njihovi debelini. 
Površine odsekov so različne, zato smo jih pri 
izračunu povprečnih vrednosti parametrov v 
objektu upoštevali kot ponder. Drevesno sestavo 
smo prikazali v deležih glede na skupno lesno 
zalogo. V večini načrtov so podatki o številu in 
debelini dreves podani za posamezne drevesne 
vrste, izjemi sta načrta za Jelovico iz leta 1955 
in Leskovo dolino iz leta 1912, ki prikazujeta le 
zbirne podatke za iglavce in listavce. Za slednjega 
je iz besedila načrta mogoče razbrati, da je iglavce 
večinsko predstavljala jelka, listavce pa bukev, kar 
smo pri analizi podatkov smiselno upoštevali. Za 
odseke, za katere nismo imeli podatkov o številu 
drevja po debelinskih stopnjah ali razredih, 
smo sestojne parametre iz načrtov popravili po 
metodi razmerij. Za vsak objekt in obdobje smo 
za odseke, za katere je bila navedena debelinska 
struktura sestojev, z enotnimi tarifami izračunali 
vrednosti sestojnih parametrov (npr. lesne zaloge). 
Za take odseke smo izračunali koeficient med 
izračunano vrednostjo sestojnega parametra in 
vrednostjo, zapisano v načrtu. Potem smo za vsak 

sestojni parameter izračunali povprečni koefici-
ent v objektu, s katerim smo popravili zapisane 
vrednosti tega parametra v tistih odsekih, kjer 
ni bilo podatka o debelinski strukturi sestojev. 

Dinamiko gozdnih sestojev smo opisali s 
spremembami štirih sestojnih znakov: debelinsko 
strukturo, lesno zalogo, raznolikostjo debelin-
ske strukture in drevesno sestavo. Debelinsko 
strukturo gozdnih sestojev smo prikazali po 10 
cm debelinskih razredih. Dinamiko lesne zaloge 
smo opisali z razvojem lesne zaloge in z indeksom 
spremembe lesne zaloge SVi ((»stand volume 
index«; prirejeno po Klopčič in Bončina, 2011), 
ki meri relativno spremembo lesne zaloge glede 
na lesno zalogo v začetnem inventurnem obdobju 
(enačba 1): 

kjer so LZ povprečna lesna zaloga v odseku, 
i drevesna vrsta, leto leto gozdne inventure in 
leto_star leto prve gozdne inventure v objektu. 
Raznolikost debelinske strukture smo ovrednotili 
z ginijevim koeficientom GC (Weiner in Solbrig, 
1984). GC ima zalogo vrednosti na intervalu 0–1; 
višji GC nakazuje raznomerno sestojno zgradbo, 
vrednosti GC bližje 0 nakazujejo enomerno 
zgradbo sestoja (O'Hara in sod., 2007). GC smo 
izračunali za posamezni odsek, če so bili podatki 
pridobljeni s polno premerbo oziroma za posame-
zno SVP (ploskev z manjšim radijem), na katerih 
je bilo izmerjenih vsaj deset dreves (enačba 2; 
prirejeno po O'Hara in sod., 2007):

 [2],

kjer so leto leto gozdne inventure, j rang drevesa 
v naraščajočem vrstnem redu glede na debelino, 
n skupno število dreves v odseku ali na SVP in g 
temeljnica drevesa. če je bilo v vzorcu za izračun 
GC manj kot 50 dreves, smo izračunani GC popra-
vili s kvocientom n/(n-1) (Weiner in Solbrig, 1984) 
in tako zmanjšali bias zaradi majhnosti vzorca. 
Spremembe drevesne sestave smo analizirali glede 
na spremembe deležev posameznih drevesnih vrst 
v analiziranem obdobju.

[1],
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Statistične razlike v porazdelitvah debelinske 
strukture med posameznimi obdobji in objekti 
smo testirali s testom χ2, medtem ko smo razlike v 
srednjih vrednostih deležev drevesnih vrst, lesne 
zaloge, SVi in GC testirali z neparametričnim 
Kruskal-Wallisovim testom (Zar, 2010). 

3  rezUltAtI 
3  reSUltS

V zadnjem stoletju se je značilno spreminjala 
debelinska struktura raziskovanih gozdnih sestojev 
(slika 2), zaznati pa je bilo tudi statistično značilne 
razlike med raziskovanimi objekti (p < 0,001). na 
začetku obravnanega obdobja je bilo povprečna 
gostota sestojev, merjena s številom dreves, v 
objektih Trnovo (leta 1931: 303/ha) in Jelovica 

Slika 2: Dinamika debelinske strukture sestojev v raziskovalnih objektih; vrednost zraven letnice v legendi izkazuje 
povprečno število dreves v sestojih
Figure 2: Dynamics of stand diameter distributions in the study areas; the values behind the year of forest inventory 
in the legend show the mean number of trees in a stand

(leta 1899: 304/ha) nizka, medtem ko je bila v 
Leskovi dolini bistveno višja (leta 1912: 518/ha). 

Razvoj debelinske strukture sestojev v Leskovi 
dolini kaže postopno zmanjšanje sestojnih gostot 
na račun zmanjšanja števila tankega drevja s 
prsnim premerom 10–29 cm (za 171 dreves/ha 
med letoma 1912 in 2004), precej pa se je povečala 
količina debelega drevja nad 50 cm prsnega pre-
mera (za 54 dreves/ha med letoma 1912 in 2004). 
nasprotno so se sestojne gostote v objektu Trnovo 
večale in dosegle najvišjo povprečno vrednost v 
zadnjih dveh desetletjih (560–570 dreves/ha). 
Opazno se je povečalo število drobnega drevja 
prsnega premera do 30 cm (za 307 dreves/ha v 
obdobju 1931–2003). Tudi na Jelovici se je sestojna 
gostota v proučevanem obdobju večala. V letu 

objekt
začetno leto veljavnosti gozdnogospodarskega načrta /

ponderirana povprečna lesna zaloga /
ponderirani povprečni SvI

Leskova 
dolina

1912 1936 1954 1964 1974 1984 1994 2004
208 306 354 377 367 399 403 468

0,72 1,04 1,12 1,08 1,23 1,31 1,65

Trnovo
1897 1907 1931 1952 1973 1983 1993 2003
220 226 266 265 281 275 299 328

0,10 0,74 1,06 1,15 1,17 1,30 1,44

Jelovica
1899 1908 1922 1932 1955 1965 1973 1983 1992 2002
216 239 245 257 261 261 290 282 298 338

0,16 0,31 0,47 1,09 1,15 1,17 1,10 1,08 1,27

Preglednica 2: Ponderirane povprečne lesne zaloge in povprečni indeksi SVi za raziskovalne objekte
Table 2: Weighted mean stand volume and mean indices SVI in the study areas

2002 je znašala 734 dreves/ha, kar je posledica 
predvsem očitnega povečanja števila drobnega 
drevja debelin do 30 cm prsnega premera (za 409 
dreves/ha v obdobju 1899–2002). 

Spremembe debelinske strukture se odražajo 
tudi v dinamiki lesnih zalog (preglednica 2). V 
vseh raziskovalnih objektih je bila povprečna 
lesna zaloga najmanjša v začetku obravnavanega 
obdobja in se je nato konstantno povečevala. V 
zadnjem načrtovalnem obdobju so ponderirane 
povprečne lesne zaloge znašale 468 m3/ha v Leskovi 
dolini, 328 m3/ha v objektu Trnovo in 338 m3/ha 
na Jelovici. V Leskovi dolini se je lesna zaloga do 
leta 2004 povečala za povprečni indeks SVi = 1,65 
glede na lesno zalogo v letu 1912. V objektu Trnovo 
se je glede na začetno lesno zalogo povprečna 
lesna zaloga v letu 2003 povečala za 44 % (SVi = 
1,44), na Jelovici pa nekoliko manj (SVi = 1,27).

Raznolikost debelinske strukture se je prav 
tako značilno razlikovala med objekti v vseh 
desetletnih obdobjih, v katerih je bilo mogoče 
primerjati GC (vsi p < 0,001; slika 3). V Leskovi 
dolini se je GC iz 0,44 v letu 1912 zvišal na 0,51 
v letu 1964, nato stagniral do leta 1984, pozneje 
pa se je rahlo zmanjšal. V Trnovem je GC bolj 
ali manj stagniral. V objektu Jelovica so se sestoji 
spremenili iz najbolj raznomernih na začetku 

Slika 3: Raznolikost debelinske strukture merjena z ginijevim koeficientom (prirejeno po Klopčič in Bončina, 2011)
Figure 3: Tree size diversity measured by the Gini coefficient (adapted after Klopčič and Bončina, 2011)

obravnavanega obdobja do najbolj enomernih 
na koncu obdobja. GC se je znižal za faktor 1,6 
v obdobju 1899–2002. Očitno je, da so bili sestoji 
v Leskovi dolini večji del analiziranega obdobja 
precej bolj raznomerni kot sestoji v drugih dveh 
objektih, kar lahko neposredno povežemo z 
načinom gospodarjenja z gozdovi v posameznih 
objektih.

V zadnjem stoletju se je značilno spreminjala 
drevesna sestava proučevanih jelovo-bukovih 
gozdov (slika 4). Vsem raziskovanim sestojem 
je skupno, da se je v zadnjih desetletjih delež 
jelke zmanjševal, večal pa se je delež listavcev, 
predvsem bukve, v Dinaridih tudi smreke. Kljub 
podobnemu skupnemu trendu se je drevesna 
sestava med objekti značilno razlikovala; deleži 
posameznih vrst so se v posameznih obdobjih 
statistično značilno razlikovali med objekti (vsi 
p < 0,001). V Leskovi dolini je v obravnavanem 
obdobju v lesni zalogi ves čas prevladovala jelka. 
Po podatkih iz Jožefinskega katastra iz leta 1789 
in gozdnogospodarskega načrta za Snežniške goz-
dove iz leta 1864 lahko sklepamo, da je v gozdovih 
Leskove doline v 18. in v prvi polovici 19. stoletja 
prevladovala bukev (76 % leta 1789 in 51 % leta 
1864), že v začetku 20. stoletja pa je prevladovala 
jelka (68 % leta 1912). čeprav podatki za leto 
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1912 izkazujejo skupni delež iglavcev oziroma 
listavcev, lahko na podlagi informacij iz besedila 
načrta ta delež pripišemo jelki oziroma bukvi, saj 
je bila smreka le posamič in redko prisotna, prav 
tako drugi listavci. Prevlada jelke v teh sestojih 
traja še zdaj, vendar se je njen delež v zadnjih 
desetletjih začel zmanjševati. na Trnovem sta se 
jelka in bukev izmenjali v prevladi v lesni zalogi. 
Leta 1931 je v skupni lesni zalogi s 57 % prevla-
dovala bukev, v naslednji gozdni inventuri leta 

Slika 4: Dinamika drevesne sestave gozdnih sestojev v raziskovalnih objektih
Figure 4: Dynamics of tree species composition in the study areas

1952 je že prevladovala jelka. največji delež je 
jelka dosegla leta 1963 (54 %), nato pa je sledilo 
drastično zmanjšanje njenega deleža na sedanjih 
18 %. na Jelovici je v zadnjem stoletju v lesni 
zalogi prevladovala smreka z več kot dvotretjin-
skim deležem (leta 1899 67 %, leta 1992 74 %, 
leta 2002 73 %). Delež bukve se ni pomembno 
spreminjal, v zadnjem desetletju je vidno rahlo 
povečanje skupnega deleža listavcev. Delež jelke 
se je zmanjšal iz 16 % leta 1899 na 8,6 % leta 2002. 

4  rAzPrAvA
4  dIScUSSIon

V preteklosti je bil gozdni ekosistem pogosto 
prepoznan kot precej ustaljen, stabilen sistem s 
sicer pogostimi, a manjšimi spremembami njegove 
zgradbe in sestave (Oliver in Larsen, 1996). Še 
posebno je bilo takšno mnenje razširjeno o razno-
mernih gozdovih (Larsen, 1995). naša raziskava 
kaže, da se v daljšem časovnem obdobju znatno 
spreminjajo številni sestojni parametri tudi v pre-
težno raznomernih gozdovih. Še pomembnejše je 
spoznanje, da se lahko bistveno razlikuje sestojna 
dinamika znotraj istega gozdnega tipa – jelovo-
-bukovih gozdov. 

Analiza sprememb debelinske strukture je 
nakazala dve različni smeri razvoja jelovo-buko-
vih gozdov: večanje sestojnih gostot in večanje 
deleža drobnega drevja, kar lahko označimo s 
»pomlajevanjem« sestojev v objektih Trnovo in 
Jelovica ter zmanjšanje sestojnih gostot in poveča-
nje količine debelega drevja v Leskovi dolini, kar 
lahko označimo s »staranjem« sestojev. V Leskovi 
dolini se sestoji starajo deloma zaradi načrtovane 
akumulacije volumenskega prirastka in večanja 
nizkih lesnih zalog v preteklosti, deloma pa zaradi 
nezadostne vrasti dreves, predvsem jelke, zaradi 
prevelikega pritiska rastlinojedov (Gašperšič, 
1967; Klopčič in sod., 2010). Podobno sestojno 
dinamiko kot v Leskovi dolini so ugotovili tudi 
v drugih jelovo-bukovih gozdovih, npr. v okolici 
Delnic na Hrvaškem (čavlović in sod., 2006) in v 
Karpatih (Vrska in sod., 2009), pa tudi v drugih 
tipih raznomernih gozdov, npr. v mešanih iglastih 
gozdovih (Frelich in Lorimer, 1985), borovjih 
(Cain in Shelton, 2001) in hrastovjih v Severni 
Ameriki (Schuster in sod., 2008). 

Edina skupna razvojna značilnost proučevanih 
sestojev je bilo stalno večanje povprečne lesne 
zaloge. To je predvsem posledica odločitev pri 
gospodarjenju z gozdovi. Zaradi čezmernih 
sečenj v 18. in 19. stoletju so gozdarji že na 
začetku 20. stoletja predpisovali akumulacijo 
volumenskega prirastka in večanje lesnih zalog 
(Gašperšič, 1967; Kordiš, 1993). Večanje pov-
prečnih lesnih zalog v raznomernih gozdovih je 
bil precej splošen pojav v srednji in jugovzhodni 
Evropi, kar raziskovalci pripisujejo nizki stopnji 
izkoriščanja teh gozdov v zadnjih desetletjih in 

okoljskim spremembam (npr. čavlović, 2000; 
O'Hara in sod., 2007). 

V stoletnem obdobju se je drevesna sestava raz-
iskovanih sestojev značilno spreminjala, vendar so 
spremembe v analiziranih objektih različne. Skupni 
lastnosti dinamike drevesne sestave v raziskovanih 
sestojih sta bili zmanjšanje deleža jelke in pove-
čanje deležev listavcev, v Dinaridih tudi smreke, 
v zadnjih štirih desetletjih. V dinarskih jelovo-
-bukovih gozdovih smo zaznali očitno izmenjavo 
v prevladi v lesni zalogi med jelko in bukvijo. V 
objektu Trnovo je izmenjava potekla v relativno 
kratkem obdobju približno petih desetletij, precej 
daljše časovno obdobje pa bo očitno potrebno za 
izmenjavo med jelko in bukvijo v objektu Leskova 
dolina (Gašperšič, 1967; Klopčič in sod., 2010), 
kjer bo to obdobje najverjetneje preseglo stoletje 
in pol. izmenjava glavnih drevesnih vrst – jelke in 
bukve – v skupni lesni zalogi bi lahko označili kot 
fluktuacije drevesne sestave, in sicer med vrstama, 
ki sta na danem rastišču konkurenčno relativno 
zelo izenačeni. izmenjave med jelko in bukvijo naj 
bi se v jelovo-bukovih gozdovih stalno dogajale 
že zadnjih nekaj tisočletij (Šercelj, 1996; Wick in 
Möhl, 2006), razlogi za to pa naj bi bili različni. 
nekateri raziskovalci med pomembne razloge 
prištevajo avtoinhibicijo – zaviralni mehanizem 
pomlajevanja vrste pod odraslimi osebki iste 
vrste (Gašperšič, 1967; Diaci in sod., 2010), drugi 
poudarjajo pomen režima motenj v povezavi z 
različno sencozdržnostjo mladic jelke in bukve 
(Diaci in sod., 2010; nagel in sod., 2010), mnogi 
izpostavljajo neposreden in posreden vpliv človeka 
(Vrska in sod., 2009; Diaci in sod., 2010). Trenutne 
okoljske razmere očitno promovirajo bukev, jelka 
pa je v regresiji (Ficko in sod., 2011). Vendar tako 
v Sloveniji (Simončič in Bončina, 2009) kot drugje 
(čavlović in sod., 2006; Dobrowolska in Veblen, 
2008) so opazni znaki, ki vsaj v nekaterih omejenih 
območjih nakazujejo progresijo jelke. nasprotno 
od obeh predstavnikov dinarskih jelovo-bukovih 
gozdov je na Jelovici v zadnjem stoletju ves čas 
prevladovala smreka, delež jelke se je zmanjšal s 
16 na 9 % lesne zaloge, nekoliko pa povečal delež 
listavcev. Vendar glede na opažanja, podatke o 
pomladku (ZGS, 2004) in številu drobnega drevja 
jelke lahko pričakujemo povečanje obilja jelke v 
prihodnosti.
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Ugotovljene spremembe gozdnih sestojev so 
rezultat vzajemnega delovanja kompleksa narav-
nih in antropogenih dejavnikov, ki delujejo na 
različnih prostorskih in časovnih ravneh (Sendak 
in sod., 2003; Wick in Möhl, 2006; Vrska in sod., 
2009; Diaci in sod., 2010). izmed številnih velja 
za raziskovane jelovo-bukove gozdove izpostaviti 
rabo gozdov že v stoletjih pred načrtnim gospodar-
jenjem pa vse do danes, vpliv velikih rastlinojedov 
in rastiščne razmere (Klopčič, 2011). 

Dokaj intenzivna raba gozdov od 16. do konca 
19. stoletja je v precejšnji meri spremenila prvotne 
gozdove še pred začetkom načrtnega gospodarje-
nja. Raba jelovo-bukovih gozdov je bila na ozemlju 
zdajšnje Slovenije različna, zato je bilo tudi stanje 
gozdov v času prvih gozdnih inventur značilno 
različno, kar je pomembno vplivalo na sestojno 
dinamiko teh gozdov v zadnjem stoletju. 

način gospodarjenja z gozdovi je odločilno 
vplival na sestojno dinamiko proučevanih gozdov. 
Razlike v uporabljenih gozdnogojitvenih sistemih 
(in intenzivnosti gospodarjenja) so bile pogosto 
ugotovljene kot pomemben vplivni dejavnik 
sestojne dinamike (Sendak in sod., 2003; Montes 
in sod., 2005; Yoshida in sod., 2006). na Jelovici 
ugotovljene spremembe drevesne sestave in razno-
likosti debelinske strukture odražajo za alpski 
prostor značilen način gospodarjenja po načelih 
klasične nemške gozdarske šole. Večje površinske 
sečnje, sajenje in pospeševanje smreke, predvsem 
na račun listavcev (bukve), je privedlo do trenutno 
prevladujočih zasmrečenih, izmed raziskovanih 
najbolj enomernih sestojev. Kljub ustaljenemu 
načinu gospodarjenja z gozdovi so na ustreznih 
rastiščih gozdarji že od začetka načrtnega gospo-
darjenja gospodarili tudi na prebiralni način (deli 
besedil starih načrtov; Veber, 1986). V 60. letih 
vpeljano skupinsko-postopno gospodarjenje s 
sonaravnimi načeli je povzročilo večji delež drugih 
avtohtonih drevesnih vrst, predvsem listavcev, v 
zadnjih dveh desetletjih. nadaljne potencialne 
spremembe proti višjemu deležu listavcev in jelke 
pa se nakazujejo v pomladku in vrasti, kjer te vrste 
dosegajo znatne deleže (ZGS, 2004). Spremembe 
zgradbe in drevesne sestave sestojev v objektu 
Trnovo so odraz skoraj dvestoletne prakse zastor-
nega gospodarjenja z gozdovi; v drugi polovici 
20. stoletja ga je zamenjalo skupinsko-postopno 

gospodarjenje. Takšno nekoliko večjepovršinsko 
gospodarjenje promovira bukev in smreko, manj 
pa jelko. Podobne ugotovitve je podala raziskava v 
mešanih jelovo-bukovo-smrekovih raznomernih 
sestojih v Romuniji (Stancioiu in O'Hara, 2006). 
V Leskovi dolini so gozdarji izvajali prebiralno 
gospodarjenje od začetka 20. stoletja (Scholl-
mayer, 1906) z izrazitim pospeševanjem jelke 
(iglavcev), kar je povzročilo povečanje njenega 
deleža ponekod celo do 90 %in več skupne lesne 
zaloge. nezadostna vrast dreves, večinoma zaradi 
visoke stopnje objednosti pomladka in posledično 
neodločanja gozdarjev za obnove sestojev (Perko, 
1977), se je odrazila v »staranju« sestojev. Uve-
ljavitev skupinsko-postopnega sistema, delno v 
kombinaciji s prebiralnim gospodarjenjem, po 
letu 1970 je skupaj z zmanjšanjem gostot velikih 
rastlinojedov (jelenjadi) po letu 1990 zagotovila 
dokaj uspešno pomlajevanje bukve in smreke, 
obnova jelke pa ostaja zaenkrat še nerešen problem 
(ZGS, 2004; Klopčič in sod., 2010). 

Prostoživeči rastlinojedci ali celo domače 
živali lahko z objedanjem, pogosto selektivnim, 
pomembno vplivajo na dolgoročno sestojno 
dinamiko (Vrska in sod., 2009; Klopčič in sod., 
2010). Mnogi raziskovalci so izpostavili objedanje 
pomladka kot glavni vplivni dejavnik sprememb 
zgradbe, predvsem pa drevesne sestave sestojev v 
srednji Evropi v 20. stoletju (Gill, 1992). Razlike 
v gostotah rastlinojedov na regionalni prostorski 
ravni lahko pomembno prispevajo k raznolikosti 
sestojne dinamike znotraj istega gozdnega tipa 
(Senn in Suter, 2003). Gostote rastlinojedov so se 
med raziskovanimi objekti bistveno razlikovale 
(Klopčič, 2011; Stergar in sod., 2011), zato lahko 
sklepamo, da je bil vpliv populacij rastlinojedov na 
sestojno dinamiko značilen in regionalno različen.

Rastiščne razmere so pomemben dejavnik 
dolgoročne sestojne dinamike. Pogojujejo namreč 
»naravno« zgradbo in »naravno« drevesno sestavo 
gozdnih sestojev, ki se lahko znotraj istega goz-
dnega tipa zaradi mikro- in mezorastiščnih 
razlik pomembno spreminjata že na relativno 
majhnem prostoru (Oliver in Larsen, 1996; van 
der Maarel, 2005). V »naravni« drevesni sestavi 
jelovo-bukovih gozdov naj bi zelo prevladovala 
bukev, velik delež naj bi imela jelka, ki naj bi bil v 
Dinaridih bistveno večji kot v Alpah. nasprotno 

naj bi bil delež smreke v Alpah do petkrat večji 
kot v Dinaridih (Veselič in Robič, 2001). 

na sestojno dinamiko mešanih gozdov lahko 
poleg omenjenih dejavnikov vplivajo še mnogi 
drugi, npr. naravne motnje (Pickett in White, 1985; 
Klopčič, 2011), med- in znotraj vrstni odnosi, 
vključujoč medvrstne razlike v tekmovalnosti 
in izrabi naravnih virov (Oliver in Larsen, 1996; 
van der Maarel, 2005), onesnaženost (Diaci in 
sod., 2010; Diaci in Firm, 2011), vnos in širjenje 
invazivnih tujerodnih vrst (Schuster in sod., 2008), 
podnebne spremembe (Lindner in sod., 2010). 

Gozdni ekosistem se z zgradbo in sestavo 
stalno in dinamično odziva na (vse) spremembe v 
okolju (Oliver in Larsen, 1996; Bernadzki in sod., 
1998). Vendar se sestojna dinamika znotraj istega 
gozdnega tipa lahko bistveno razlikuje, zato je 
treba ugotoviti zakonitosti razvoja gozdov v posa-
meznem območju in nato v procesu upravljanja 
s temi gozdovi ustrezno usmerjati njihov razvoj. 
Gospodarjenje z gozdnim ekosistemom ne sme biti 
usmerjeno v vzpostavitev in ohranjanje statičnih 
»idealnih« sestojnih zgradb, ampak v upravljanje 
procesov sestojne dinamike, pri katerem moramo 
tudi gojitvene cilje, ki so vodilo za upravljanje 
gozdnih sestojev, dojemati dinamično. 

5  PovzeteK
5  SUmmAry

Knowledge on past forest stand dynamics is 
crucial to understand the present structure of 
forest stands and to properly manage forests in 
the future. Long-term forest stand dynamics of 
mountainous silver fir-European beech forests, 
representing approximately 13 % of the total forest 
cover in Slovenia, is relatively poorly studied and 
only some attempts have been made to study the 
variability and its influential factors on a regional 
spatial scale. Thus the main objective of our study 
was to investigate the dynamics of the structure 
and composition of mainly uneven-aged silver 
fir-European beech forests in three spatially 
dislocated study areas over the past century. in 
addition, we discussed the main influential factors 
driving the long-term stand dynamics. 

The research was conducted in three study 
areas with prevailing silver fir-European beech 
forests, Leskova dolina in the notranjski Snežnik 

region, Trnovo in the Trnovski gozd region, and 
Jelovica in the Julian Alps. Study areas differ in 
site characteristics, past forest use and current 
structure of forest stands. The dynamics were 
analysed using archival data on stand parameters, 
acquired from archival forest management plans, 
forest management maps, Josephinian land reg-
ister, and other forest inventory data. The GiS 
database was made on a compartment spatial 
level, including the data for the period 1912-2004 
for the Leskova dolina study area, for the period 
1897-2003 for Trnovo, and for the period 1899-
2002 for Jelovica. The basic data for calculation of 
stand parameters represented the number of trees 
per diameter classes of a particular tree species. 
Stand dynamics were evaluated using selected 
indicators: diameter structure, stand volume, 
tree size diversity, and tree species composition. 
Differences in stand parameters between study 
areas and between forest inventories were tested 
with non-parametric statistical tests. 

The diameter structure of forest stands changed 
significantly in the analysed period. in addition, 
changes varied significantly between the study 
areas. The total number of trees in Leskova dolina 
decreased noticeably in the past century, mainly 
on behalf of decreased number of thin trees 
(dbh<30 cm). in contrast, an obvious increase 
of large trees (dbh≥50 cm) was detected. On 
the other hand, the total number of trees in 
Trnovo and Jelovica study areas increased sig-
nificantly, mainly due to the increased number 
of thin trees. The mean stand volumes in the 
study areas were the lowest at the beginning of 
the study period (208 m3/ha in Leskova dolina, 
220 m3/ha in Trnovo, 216 m3/ha in Jelovica), 
but has been constantly increasing ever since. 
in Leskova dolina, it increased by a mean ratio 
of SVi=1.65, in Trnovo by SVi=1.44, but less in 
Jelovica (SVi=1.27). Tree size diversity differed 
significantly between study areas as well. The most 
uneven-sized stands were detected in Leskova 
dolina for the majority of the analysed period, in 
Trnovo tree size diversity of stands was relatively 
stable, while in Jelovica stands changed from the 
most uneven-sized ones at the beginning of the 
observation period to the most even-sized ones 
at the end of the observation period. The analysis 
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of tree species composition dynamics showed 
that in the last decades the proportion of silver fir 
decreased, while an increase in the proportion of 
broadleaves, mainly European beech, in Dinaric 
Mountains also norway spruce, was observed. 
Despite the described common trend, tree spe-
cies composition differed significantly between 
the study areas. in Leskova dolina, silver fir was 
predominant species throughout the past century, 
however in the mid-19th century European beech 
was the dominant species. in Trnovo, silver fir 
and European beech fluctuated in the dominance 
in stand volume in the period of five decades. in 
Jelovica, norway spruce was the dominant species 
throughout the observation period. 

Observed dynamics in diameter structure 
indicated two different directions of forest 
development: an increase in stand density and 
quantity of thin trees (»regeneration« of stands) 
in Trnovo and Jelovica, and a decrease in stand 
density combined with an increase in quantity 
of large trees (»ageing« of stands) in Leskova 
dolina. in the Dinaric silver fir-European beech 
forests, major fluctuations in dominance between 
silver fir and European beech were detected. in 
Trnovo, the fluctuations happened in a relatively 
short time period of approximately five decades, 
while much longer time period has been needed 
for a fluctuation to happen in Leskova dolina. in 
silver fir-European beech forest type, fluctuations 
in dominance between silver fir and European 
beech were identified in the last several millen-
nia, but the reasons for that varied. Our research 
showed significant differences in stand dynamics 
on a regional spatial scale inside the same silver 
fir-European beech stand type. The observed 
dynamics is underpinned by a complexity of 
natural and anthropogenic factors, among which 
past forest use before and, in the past century, 
impact of large ungulates and site conditions 
stand out. Forest management should not be 
oriented towards maintaining static, »ideal« 
stand structures, but rather towards manag-
ing the processes of forest stand dynamics, in 
which (long-term) silvicultural goals should be 
perceived dynamically. 
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masa in volumen koreninskega sistema, vej in debla v povezavi 
z nadzemnimi merami drevesa - primer za jelko (Abies alba 
mill.) na rastiščih Omphalodo-Fagetum (tregubov 1957) 
marinček & al., 1993 
Mass and Volume of Root System, Branches and Stem in Relation to the Above-
Ground Measures of a Tree – Case Study of Silver Fir (Abies alba Mill.) on 
Omphalodo-Fagetum Sites (Tregubov 1957) Marinček & al., 1993 

Milan KOBAL1, igor PRiDiGAR2, Marko UDOVič3, Mitja PiŠKUR4, Primož SiMOnčič5

Izvleček:
KOBAL, M., PRiDiGAR, i., UDOVič, M., PiŠKUR, M., SiMOnčič, P.: Masa in volumen koreninskega sistema, 
vej in debla v povezavi z nadzemnimi merami drevesa - primer za jelko (Abies alba Mill.) na rastiščih Omphalodo-
Fagetum (Tregubov 1957) Marinček & al., 1993. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in 
povzetkom v angleščini, cit. lit. 37. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Prispevek obravnava povezave med maso koreninskega sistema, vej in debla ter nadzemno velikostjo jelke (Abies alba 
Mill.) na rastiščih Omphalodo-Fagetum (Tregubov, 1957) Marinček & al., 1993 v GGE Snežnik. Analiziranih je bilo 
petnajst jelovih dreves prsnega premera (DBH) od 21 do 85 cm. Opravljena je bila sekcijska izmera debla, izmerjena 
masa vej in koreninskega sistema, za določitev gostote lesa so bili odvzeti vzorci lesa vej, debla in koreninskega 
sistema. Povprečna gostota lesa vejevine je 595 kg/m3, lesa tržne deblovine 394 kg/m3 in lesa panjevine 365 kg/m3. 
Logaritem suhe mase panjevine najtesneje korelira z logaritmom volumna tržne deblovine drevesa (r = 0,981; p = 
0,000); z volumnom tržne deblovine drevesa pojasnimo 96 % variabilnosti suhe mase panjevine. Logaritem suhe 
mase vejevine najtesneje korelira z logaritmom volumna tržne deblovine (r = 0,883; p = 0,000); na podlagi podatkov 
o volumnu tržne deblovine drevesa pojasnimo 76 % variabilnosti suhe mase vejevine drevesa. Delež panjevine se 
glede na skupno suho maso (vejevina, tržna deblovina, panjevina) giblje od 16 % do 24 %, delež vejevine od 3 % 
do 14 %, delež tržne deblovine pa od 65 do 79 % skupne suhe mase. Zaradi različnih osnovnih gostot lesa vejevine, 
panjevine in tržne deblovine je delež panjevine glede na skupni volumen povprečju večji od deleža panjevine na 
skupno maso. Skupna suha masa tržne deblovine, vejevine in panjevine skupaj v analiziranem sestoju z lesno zalogo 
475,4 m3/ha znaša 261,6 t/ha (130,8 t C/ha). Tako glede na maso in volumen največji delež zavzema tržna deblovina.
Ključne besede: alometrisjke zveze, deblovina, panjevina, vejevina, jelka, Snežnik

Abstract: 
KOBAL, M., PRiDiGAR, i., UDOVič, M., PiŠKUR, M., SiMOnčič, P.: Mass and Volume of Root System, Bran-
ches and Stem in Relation to the Above-Ground Measures of a Tree – Case Study of Silver Fir (Abies alba Mill.) 
on Omphalodo-Fagetum Sites (Tregubov 1957) Marinček & al., 1993. Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 70/2012, vol. 3. in Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 37. Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The article deals with the relations between mass of root system, branches, and stem and the above-ground size of 
silver fir (Abies alba Mill.) on Omphalodo-Fagetum sites (Tregubov, 1957) Marinček & al., 1993 in GGE Snežnik. 
Fifteen silver fir trees with diameter at breast height (DBH) from 21 to 85 cm were analyzed. Sectional measure-
ment of the stem was performed, branches and root system mass was measured and samples of branch, stem, and 
root system wood for wood density determination were taken. Average density of branch wood is 595 kg/m3, of 
commercial stem wood 394 kg/m3, and of root system wood 365 kg/m3. The logarithm of the root system dry mass 
most closely correlates with the logarithm of a tree’s commercial stem wood (r = 0.981; p = 0.000); we explain 96% 
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škega in ekološkega vidika v sistemu tla – rastlina: 
od sidranja drevesa do črpanja hranil in vode ter 
življenjskega prostora številnim organizmom 
(SCHEnK/JACKSOn, 2002; CASPER etal., 2003; 
BRUnnER etal., 2004). 

Za jelko (Abies albaMill.), ki v Sloveniji zavzema 
7,5 % delež v lesni zalogi, in jo najdemo na okoli 
30 % površine slovenskih gozdov (BOnčinA etal., 
2009), v literaturi ni mogoče naleteti na podrobne 
alometrijske zveze med nadzemno velikostjo 
drevesa in maso panjevine. Več raziskav je bilo 
narejenih za ocene deleža vejevine (z igličevjem) 
(čOKL, 1957). V drugih državah so raziskave bio-
mase korenin in vejevine v jelovih sestojih nekoliko 
številčnejše (npr. VYSKOT, 1973; PALADiniĆ 
etal., 2009). Precej pogoste so raziskave, omejene 
zlasti na druge iglavce; smreko (npr. DREXHAGE/
GRUBER, 1999; DREXHAGE/COLin, 2001; 
BOLTE etal., 2004) in rdeči bor (DREXHAGE/
COLin, 2001; GEUDEnS etal.,2004) ter nekatere 
listavce; npr. bukev (DREXHAGE/COLin, 2001; 
ZiAniS/MEnCUCCini, 2003 BOLTE etal., 
2004) in hrast (DREXHAGE/COLin, 2001).V 
gozdarskem priročniku (čOKL, 1961) so za 
jelko navedene količine vejevine z igličevjem 
na podlagi dvovhodnih preglednic, ki temeljijo 
na Shubergovih meritvah iz leta 1891 na vzorcu 
5450 dreves.

V pričujoči raziskavi smo na območju Snežnika 
v analizo zajeli petnajst jelovih dreves, za katere 
smo izračunali a) alometrijske zveze med nad-

1 Uvod 
1 IntrodUctIon

Slovenija kot pogodbenica Okvirne konvencije 
Združenih narodov (Zn) o spremembi podnebja 
(UnFCCC) poroča o emisijah po virih in odvzemu 
po ponorih toplogrednih plinov (TGP). Z ratifika-
cijo Kjotskega protokola (KP) (Zakon o ratifikaciji 
…, 2002) k Okvirni konvenciji Zno spremembi 
podnebja ter s sprejeto Strategijo in kratkoročnim 
akcijskim načrtom zmanjševanja TGP (Strategija 
…, 2000) ter Operativnim programom zmanjše-
vanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP, 2009) 
je Slovenija pridobila za obravnavano področje 
zakonsko podlago in cilje glede ukrepanja in 
zmanjševanja emisij po (gospodarskih) sektorjih. 
Za gozdarstvo je pomembno področje oz. sektor 
t. i. Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo 
(LULUCF oz. AFOLU), ki vključuje gozdarske 
vire. Glede na s KP in UnFCCC uveljavljeno 
metodologijo izračuna emisij in ponorov TGP 
je v gozdarski sektor v Sloveniji vključena večina 
ponora TGP, ki je posledica večanja lesnih zalog 
v slovenskih gozdovih.

1.1 nacionalna bilanca za gozdarski 
sektor

1.1 national balance for Forestry sector
pri izračunu nacionalnih bilanc kot sestavnega 
dela poročil o emisijah po virih in o odvzemu po 
ponoru se uporabljajo Smernice dobre prakse, ki 
za gozdne ekosisteme opredeljujejo pet zbiralnikov 
organskega ogljika: 1.a) nadzemna biomasa, 1.b) 
podzemna biomasa, 2.a) mrtev les, 2.b) opad in 
3) organska snov v tleh (iPCC GPG, 2003) in so 
podrobneje opisane v Preglednici 1. Za nedrevesne 
plasti (zelišča, grmovna plast) je vrednost zalog 

of root system wood dry mass variability with the volume of a tree’s commercial stem wood. The logarithm of the 
branch wood dry mass most closely correlates with the commercial stem wood logarithm (r = 0.883; p = 0.000); 
based on data about the volume of a tree’s commercial stem wood we explain 76 % of a tree’s branch wood dry 
mass variability. As related to the total dry mass (branch wood, commercial stem wood, root system wood), the 
share of the root system wood amounts from 16 % do 24 %, branch wood from 3 % to 14 %, and the commercial 
stem wood from 65 to 79 % of the total dry mass. Due to various basic wood densities of branch wood, root system 
wood, and commercial stem wood, the root system wood share as related to the total volume is averagely larger 
than root system wood share as related to the total mass. The total dry mass of commercial stem wood, branch 
wood, and root system wood together amounts to 261.6 t/ha (130.8 t C/ha) in the analyzed stand with the grow-
ing stock of 475.4 m3/ha. The commercial stem wood thus forms the largest share as related to mass and volume. 
Key words: allometric equation, stem wood, root system, branch wood, silver fir, Snežnik Mountains

ogljika v t/ha v primerjavi z nadzemno drevesno 
biomaso majhna in po podatkih iz literature dosega 
vrednost 1 % nadzemne drevesne biomase (LÜet 
al., 2010) in se v izračunih za gozdne ekosisteme 
ne upoštevajo. Za količino ogljika v organski snovi 
v tleh, opadu, nadzemni biomasi ter mrtvem lesu 
je bilo v Sloveniji že narejenih nekaj pilotnih razi-
skav (npr. KRAiGHER etal., 2002; KUŠAR, 2007; 
URBAnčič etal., 2007; URBAnčič etal., 2009), 
manj pa je na voljo podatkov v količini podzemne 
biomase. Posredne podatke o količini podzemne 
biomase je mogoče najti v gozdarskih priročnikih 
(čOKL, 1961), kjer so vrednosti navadno povzete 
iz tujih raziskav. V okviru mednarodnega poro-
čanja za UnECE (npr. Global Forest Resources 
Assessment 2010) in v okviru UnFCCC so bili 
pri preračunih nadzemne in podzemne biomase 
v količino ogljika doslej večinoma uporabljeni 
mednarodni dejavniki, v nekaterih primerih pa 
nacionalni, predvsem pri osnovni gostoti bukve 
(npr. MiHELič etal., 2009).

V literaturi se za izračun podzemne biomase 
poleg ekspanzijskih dejavnikov (npr. SOMO-
GYi etal., 2008; BOHDAn etal., 2011) pogosto 
uporabljajo t. i. alometrijske zveze, kjer prek 
matematičnih povezav iz podatkov o velikosti 
nadzemnega dela drevesa (npr. prsni premer, 
temeljnica, volumen) izračunamo podzemno 
biomaso. Po navadi so zveze med nadzemno 
velikostjo drevesa in maso koreninskega sistema 
tesne (r2 > 0,9), vendar se med drevesnimi vrstami 
razlikujejo (DREXHAGE/COLin, 2001), zaradi 
česar so za posamezne drevesne vrste potrebne 
dodatne terenske meritve. 

ne glede na obveznosti poročanja o skladiščenju 
organskega ogljika v koreninskem sistemu zaradi 
blaženja podnebnih sprememb pa je poznavanje 
razvoja koreninskega sistema pomembno s fiziolo-

Preglednica 1: Zbiralniki C v gozdnem ekosistemu po iPCC GPG – LULUCF, 2003
Table 1: Reservoirs C in forest ecosystem according to IPCC GPG – LULUCF, 2003

zbiralnik opis

ŽiVA
BiOMASA

nADZEMnA
BiOMASA

Vsa živa biomasa nad tlemi, kamor uvrščamo panje, debla, veje, 
skorjo, seme in liste.

PODZEMnA
BiOMASA

Vsa biomasa živih korenin. Živih tankih korenine s premerom, 
manjšim od 2 mm, ne upoštevamo.

MRTVA 
ORGAnSKA 
SnOV

MRTEV LES Vsa stoječa ali ležeča odmrla lesna biomasa, ki ni uvrščena med 
opad. V kategorijo mrtev les spadajo tudi odmrle korenine in 
panji.

OPAD Različno razgrajena odmrla biomasa nad mineralnim ali organ-
skim delom tal (Ol, Of in Oh podhorizonti).

TLA ORGAnSKA
SnOV V TLEH

Vsebuje organski C v organskih in mineralnih tleh. Sem spadajo 
tudi žive tanke korenine z manjšim premerom od 2 mm.

zemno velikostjo drevesa in maso koreninskega 
sistema, b) izračunali razmerje med nadzemno 
in podzemno biomaso ter c) izračunali zaloge 
ogljika na hektar površine, skladiščenega v veje-
vini, deblovini in panjevini.

2 mAterIAlI In metode
2 mAterIAlS And methodS
2.1 opis objekta
2.1 Site Description
Raziskava je potekala v gozdnogospodarski enoti 
(GGE) Snežnik, oddelek 46, ki je uvrščen v goz-
dnogospodarski razred (GRGE) Jelovi gozdovi na 
rastišču Omphalodo – Fagetum mercurialetosum 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2005). V GGE 
prevladuje apnena matična podlaga, ponekod so 
lahko vložki dolomita. Tla so plitva in skalovita; 
prevladujejo rendzine s profilom O-A-C, rjave 
rendzine s prisotnim inicialnim horizontom Bi 
(profil O-A-Bi-C), ponekod pa se, predvsem na 
uravnavah in v talni žepih, pojavljajo tudi rjava 
pokarbonatna tla (profil O-A-Brz-C). Povprečna 
letna temperatura je 6 °C, povprečna letna koli-
čina padavin 2000 mm, na južnem delu enote 
(Gomance) do 3000 mm, z izrazitim jesenskim 
in manj izrazitim spomladanskim maksimumom 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2005).
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2.2 terenske meritve
2.2 Field measurements
Jeseni 2008, po dolgotrajnem deževnem obdobju, 
je veter izruval petnajst jelovih dreves. S terenskim 
delom smo začeli spomladi 2009, ko so z vej odpa-
dle iglice. najprej smo vseh petnajst dreves oklestili, 
jim izmerili DBH in višino ter sekcijsko izmerili 
debla; premere smo s π-metrom merili po sekcijah 
absolutno enakih dolžin (2 m). Dodatno smo iz 
debla odvzeli vzorce za določitev gostote lesa.

iz koreninskega sistema smo očistili ukleščene 
skale in zemljo ter jih razrezali na manjše dele; 
praviloma srčno korenino posebej, stranske 
korenine pa posebej. Dodatno smo izkopali 
vse korenine, ki so se odtrgale od izruvanega 
koreninskega sistema; ocenjujemo, da smo v 
tehtanje zajeli vse korenine, premera več kt 0,5 
cm. Vse dele koreninskega sistema smo stehtali z 
analogno visečo tehtnico s tehtalnim območjem 
do 250 kg in natančnostjo 1 kg ter odvzeli vzorce 
za določitev gostote lesa. Stehtali smo tudi veje 
in iz naključno izbranih odvzeli vzorce za dolo-
čitev gostote lesa. K deblu nismo prišteli vrhača 
(premer < 7 cm) in panja, tako da izmerjeno 
deblo predstavlja tržno deblovino (s skorjo). 
V izračunih smo vrhač upoštevali z vejami kot 
vejevino. Pri vejevini nismo upoštevali igličevja, 
ker so iglice že odpadle z vej. Koreninski sistem 
smo obravnavali kot panjevino, ki zajema tudi 
panj (delo koreninskega sistema), ki ostane na 
sečiščih po sečnji.

2.3 obdelava podatkov in Izračun
2.3 Data processing and calculation
na podlagi sekcijske izmere smo volumen tržne 
deblovine izračunali po metodi prisekanih stož-
cev, podobno kot v drugih primerljivih raziskavah 
(npr. BOLTE etal., 2004). Maso suhe lesne snovi 
v tržni deblovini smo preračunali s pomočjo 
osnovne gostote obravnavanih vzorčnih jelk. 
Osnovna gostota lesa (R) je količnik med maso 
absolutno (sušilnično) suhega lesa in največjim 
volumnom, kot ga ima svež les ali natančnejše, kot 
ga ima les, katerega vlažnost je enaka vsaj točki 
nasičenja celičnih sten (TnCS – približno pri u 
= 30 %) (TORELLi, 1998). Osnovna gostota (R) 
je zelo uporabna, ker podaja količino absolutno 
suhe lesne snovi v volumnu svežega lesa. Pri 

izračunih skladiščenja ogljika v gozdovih izračuni 
potekajo prek osnovnih gostot drevesnih vrst in 
pretvorbo suhe lesne snovi v količino ogljika s 
faktorjem 0,5 t C/t suhe lesne snovi. Osnovne 
gostote lesa vej, debla in koreninskega sistema 
smo povzeli po MARTinčičU (2010), ki je 
analiziral variabilnost gostote lesa omenjenih 
jelk; povprečna gostota lesa vejevine je 595 kg/
m3, lesa tržne deblovine394 kg/m3 in lesa panje-
vine 365 kg/m3. 

V raziskavi smo tako ločeno obravnavali 
naslednje dele drevesa:
–  tržna deblovina (s skorjo, brez panja in brez 

vrhača),
–  panjevina (koreninski sistem do premera 

korenin 0,5 cm in panj skupaj),
–  vejevino (brez igličevja, vrhač).

Tržna deblovina zajema deblo s skorjo brez 
panja in brez vrhača. V primeru jelke je enako 
debeljadi brez panja (in brez vrhača). Ponazarja 
dele drevesa, ki se prodajo in tudi spravijo iz 
gozda ne glede na to, kakšni so tržni dogovori 
med prodajalcem in kupcem. Zmanjšanje tržne 
deblovine zaradi prežagovanja z motorno žago 
smo ocenili kot zanemarljivo in je zato nismo 
obravnavali posebej. 

Pri preračunu sveže mase vejevine in panjevine 
na suho maso smo predpostavili, da so imele jelke 
v času tehtanja 80 % vlago (TORELLi, 2010). 
Zaradi velikega razpona v vlažnosti med in zno-
traj drevesnih vrst smo v izračunih upoštevali 
strokovno oceno. Za jelko znaša razpon vlažnosti 
za beljavo od 140 % do 180 %, za jedrovino pa od 
40 % do 50 % , s tem, da deli jedrovine v primeru 
nastanka ''mokrega srca'' lahko dosežejo do 160 % 
vlažnost (TREnDELEnBURG, 1955). Za skorjo 
smo privzeli, da ima podobno osnovno gostoto 
in vlažnost kot les. Podobnost osnovnih gostot 
med skorjo in lesom nakazujejo industrijska 
študija (Bark andwoodproperties …, 1978), s 
katero so med iglavci obravnavali tudi smreke 
(Piceaengelmannii, Piceaglauca in Piceamariana) 
in jelko (Abiesbalsamea).

Med suho maso panjevine oz. vejevine ter veli-
kostjo nadzemnega dela drevesa smo uporabili v 

nadaljevanje na strani 157
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gozdarstvu najpogosteje uporabljeno alometrijsko 
zvezo (ZiAniS/MEnCUCCini, 2003), ki ima 
naslednjo obliko: 

Y = a • Xb → log (Y) = a + b • log (X)

kjer je Ysuha masa panjevine oz vejevine, X 
velikost nadzemnega dela drevesa, a in b pa sta 
koeficienta povečanja.

Kot primer izračuna količine ogljika, skla-
diščenega v nadzemnem in podzemnem delu 
dinarskih jelovo-bukovih gozdov smo na terenu 
(v radiju 1 km od izruvanih jelk) v čistem jelo-
vem sestoju s površino 2000 m2 dodatno izmerili 
vsa drevesa, in sicer prsne premere in višine. 
Volumen dreves (deblovine) smo izračunali z 
uporabo dvovhodnih volumenskih funkcij, ki jih 
je za jelko priredil PUHEK (2003). Maso vej in 
maso koreninskega sistema smo izračunali preko 
v pričujoči raziskavi razvitih alometrijskih zvez. 
Vse izračune in statistične obdelave smo obdelali 
v programskem okolju R (R DEVELOPMEnT 
CORE TEAM, 2009).

3 rezUltAtI
3 reSUltS

3.1 povezava med merami drevesa in 
suho maso panjevine

3.1 Connection between tree dimensions 
and root system dry mass

Logaritem suhe mase panjevine najtesneje korelira 
(Preglednica 2) z logaritmom tržne deblovine 
drevesa (glej Materiale in metode). Korelacijski 
koeficient r znaša 0,981 (p = 0,000). najmanj tesno 
sta povezana logaritem višine drevesa in logaritem 
suhe mase panjevine (r = 0,920; p = 0,000).

Za najtesnejšo povezanost med suho maso 
panjevine in nadzemno velikostjo drevesa, torej 

Spremenljivke r p

Log (suha masa panjevine),  
log (DBH) 0,964 0,000

Log (suha masa panjevine),  
log (višina) 0,920 0,000

Log (suha masa panjevine),  
log (tržna deblovina) 0,980 0,000

Preglednica 2: Pearsonov koeficient korelacije med 
nadzemno velikostjo drevesa in suho maso panjevine
Table 2: Pearson coefficient of correlation between the 
above-ground size of a tree and root system dry mass

Slika 1: Model volumna panjevine (VP) v odvisnosti od volumna tržne deblovine drevesa (levo) ter model suhe 
mase panjevine (SMP) v odvisnosti od volumna tržne deblovine drevesa (desno)
Figure 1: Root system volume model (VP – RSV) in relation to the commercial stem wood of a tree (left) and root 
system dry mass (SMP – RSDM) in relation to the commercial stem wood of a tree (right)

nadaljevanje s strani 140
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volumnom tržne deblovine, smo izračunali alo-
metrijsko zvezo (Slika 1). Z volumnom tržne 
deblovine drevesa pojasnimo 96 % variabilnosti 
suhe mase panjevine (r2 = 0,96; p = 0,000).

3.1 Povezava med merami drevesa in 
suho maso vejevine

3.1 Link between tree dimensions and 
branch wood dry mass

Preglednica 3: Pearsonov koeficient korelacije med 
nadzemno velikostjo drevesa in suho maso vejevine
Table 3: Pearson coefficient of correlation between the 
above-ground size of a tree and branch wood dry mass

Spremenljivke r p

Log (suha masa vejevine), log (DBH) 0,883 0,000

Log (suha masa vejevine), log (višina) 0,750 0,001
Log (suha masa vejevine e), log (tržna 
deblovina) 0,883 0,000

Povezave med nadzemno velikostjo dre-
vesa in suho maso vejevine (Preglednica 3) so 
manj tesne kot v primeru suhe mase panjevine. 
najtesneje logaritem suhe masa vejevine kore-
lira z logaritmom volumna tržne deblovine  
(r = 0,883; p = 0,000).

na podlagi podatkov o volumnu tržne deblo-
vine drevesa pojasnimo 76 % variabilnosti suhe 
mase vejevine drevesa (Slika 2).

Slika 2: Model volumna vejevine (VV) v odvisnosti od volumna tržne deblovine drevesa (levo) ter model suhe 
mase vejevine (SMV) v odvisnosti od volumna tržne deblovine drevesa (desno)
Figure 2: Branch wood volume model (VV – BWV) in relation to the commercial stem wood of a tree (left) and branch 
wood dry mass (SMP – BWDM) in relation to the commercial stem wood of a tree (right)

3.2 razmerje med tržno deblovino, 
vejevino in panjevino

3.2 Relation between commercial stem 
wood, branch wood and root system 
wood

Delež panjevine glede na skupno suho maso 
(vejevina, tržna deblovina, panjevina) se med 
posameznimi drevesi razlikuje, in sicer se giblje 
od 16 % do 24 %. Delež vejevine glede na skupno 
suho maso se giblje od 3 % do 14 %, delež tržne 
deblovine pa od 65 do 79 % skupne suhe mase 
(Slika 3).

Delež panjevine glede na skupni volumen je 
v povprečju večji od deleža panjevine na skupno 
maso; giblje se od 18 % do 27 %. Delež vejevine, 
izražen na skupni volumen, je manjši od deleža, 
izraženega na skupno maso – le-ta se giblje od 
2 % do 10 %. Razlog za omenjena razmerja je v 
različnih osnovnih gostotah (R v kg/m3) posa-
meznih delov drevesa.

3.3 Izračun biomase in zalog ogljika na 
enoto površine

3.3 Calculation of biomass and carbon 
stock per area unit

Skupna suha masa tržne deblovine, vejevine 
in panjevine skupaj v analiziranem sestoju z 
lesno zalogo 475,4 m3/ha znaša 261,6 t/ha, kar je  

Slika 3: Delež vejevine, panjevine in tržne deblovine v suhi masi drevesa glede na prsni premer
Figure 3: Share of branch wood, root system wood, and commercial stem wood in the dry mass of a tree as related to 
the diameter at breast height

130,8 t C/ha. Tako glede na maso in volumen 
največji delež zavzema tržna deblovina (73 % oz. 
72 %), sledi panjevina (21 % oz. 19 %) in vejevina 
(6 % oz. 9 %). Skupaj suha masa vejevine (brez 
igličevja) in panjevine zavzema 40 % suhe mase 
tržne deblovine.

4 rAzPrAvA In zAKljUČKI
4 dIScUSSIon And conclUSIonS

Tako kot v primerljivih raziskavah alometrij-
skih zvez med nadzemno velikostjo drevesa in 
maso koreninskega sistema (npr. DREXHAGE/
GRUBER, 1998; DREXHAGE etal., 1999; DREX-
HAGE/COLin, 2001; BOLTE etal., 2004) smo 
tudi za jelko na rastiščih dinarskih jelovo-buko-
vih gozdov (Omphalodo-Fagetum) na Snežniku 
ugotovili podobno tesne povezave oz. podobno 
visoke korelacije. Za jelko pri pregledu domače in 
tuje literature nismo zasledili, da bi bile že razvite 

podobne alometrijske zveze, zato naših izsledkov 
ne moremo neposredno primerjati s tujimi razi-
skavami, niti jih ne moremo primerjati z drugimi 
drevesnimi vrstami, saj se med njimi regresijske 
zveze po navadi razlikujejo (DREXHAGE/COLin, 
2001). V Sloveniji je za jelko, smreko in bukev 
raziskoval razmerja med vejevino (in igličevjem) 
z merami dreves čOKL (1957). V Grčaricah je 
znašal delež odpadle vejevine, debeline 3–7 cm, 
5,9 ± 1,4 %; odpadle vejevine, debeline 1–3 cm, 
pa 4,1 ± 1,4 % na bruto volumen drevesa.

Analizo smo opravili na skupno petnajstih 
drevesih prsnega premera DBH od 21 do 85 cm 
(Slika 3). Tudi sicer so v tujini tovrstne raziskave 
zaradi zahtevnega terenskega in laboratorijskega 
dela omejene na manjše število vzorčnih enot in 
mlajša drevesa oz. manjše velikosti (glej DREX-
HAGE/COLin, 2001; BOLTE etal., 2004). Pomanj-
kljivost oz. slabost tovrstnih raziskav je tudi, da je 
praktično nemogoče izkopati celoten koreninski 

Preglednica 4: Volumen in suha masa tržne deblovine, vejevine in panjevine v analiziranem gozdnem sestoju
Table 4: Volume and dry mass of commercial stem wood, branch wood, and root system wood in the analyzed 
forest stand

tržna deblovina vejevina Panjevina Skupaj

m3/ha t/ha t C/ha m3/ha t/ha t C/ha m3/ha t/ha t C/ha m3/ha t/ha t C/ha

475,4 187,3 93,6 136,6 24,5 12,2 41,2 49,8 24,9 653,2 261,6 130,8

73 % 72 % 6 % 9 % 21 % 19 % 100 %
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sistem. Zlasti so težave z drobnimi koreninami, ki 
pa zavzemajo manjši delež celotne biomase drevesa 
(VOGT, 1991). Ocenjujemo, da smo v tehtanje 
zajeli vse korenine s premerom več kot 0,5 cm. 

V tovrstnih raziskavah je posebno vprašanje, 
kam prištevati panj. V tej raziskavi smo ga prišteli 
h koreninskemu sistemu. Po mnenju DREXHAG/
COLin (2001) je smiselno ocenjevati maso panja 
ločeno od mase koreninskega sistema. V nekaterih 
raziskavah (npr. BOLTE etal., 2004) so za smreko 
in bukev analizirali razporeditev biomase po 
koreninskem sistemu. Celoten koreninski sistem 
so razdelili na sekcije; osrednja sekcija (t. i. kore-
ninski cilinder – srčni del korenine brez stranskih 
vej) je pri smreki zavzemal 5 do 15 % pri bukvi pa 
7 do 20 % k celotni masi koreninskega sistema.

Za jelko obstajajo podatki o deležih deblovine, 
vejevine in koreninskega sistem glede na biomaso 
celotnega drevesa. Tako npr. RUiZ-PEinALDO 
etal. (2011) ugotavlja, da pri 35 cm debeli jelki 65,7 
% biomase predstavlja deblovina, 18,2 % vejevina, 
delež koreninskega sistema pa 1,2 %. nobena od 
analiziranih jelk s Snežnika ni bila debeline 35 cm, 
zato navajamo podatke za 41-cm debelo (DBH): 
deblovina predstavlja 65,5 %, vejevina, 10,0 % in 
panjevina 24,5 %. nekoliko se razlikujeta deleža 
vejevine in panjevine, medtem ko je delež debla 
skoraj enak (Slika 3). iz slike 3 je tudi razvidno, 
da se razmerje med posameznimi debelinami 
drevesa izmenjuje naključno. 

V tretjem delu rezultatov so predstavljena tri 
skladišča ogljika znotraj gozdnega ekosistema. 
Rezultati so primerljivi z raziskavo porazdelitve 
biomase znotraj sestoja v jelovo-bukovih gozdovih 
na Hrvaškem, ki jo je opravil PALADiniĆ etal. 
(2009). V sestoju z lesno zalogo jelke 496,97 m3/ha 
179,7 t/ha predstavljajo debla, veje 29,0 t/ha. panji 
pa 82,7 t/ha. V raziskavi razvite alometrijske zveze 
lahko uporabimo za oceno biomase koreninskega 
sistem iz velikosti nadzemnega dela drevesa. Za 
uporabo v gozdarstvu so omenjene regresijske 
povezave zelo uporaben pripomoček za enostavno 
oceno biomaso koreninskega sistem ter celotne 
biomase gozdnega ekosistema in so se kot take 
uveljavile za ocenjevanje podzemne biomase na 
podlagi navadno v gozdarstvu uporabljenih in 
lažje merljivih podatkov (npr. DBH) že za več 
drevesnih vrst (npr. SAnTAnTOni etal., 1977). 

Poznavanje funkcijskih odvisnosti med tržno 
deblovino in panjevino (in tudi vejevino) ima tudi 
praktično uporabno vrednost pri potencialnih 
krčitvah gozdov (npr. infrastruktura), kjer lahko 
naročnik in izvajalec na podlagi tovrstnih razmerij 
ocenita količine lesne ‚‘biomase‘‘, ki jo bo treba 
odstraniti in oceniti možnosti nadaljnje rabe. Pri 
gospodarjenju z gozdovi poteka tudi vrsta del, kjer 
pri izgradnji vlak ali cest prav tako odstranimo 
cela drevesa. Poznavanje razmerij je tudi v tem 
primeru lahko koristno (tudi ekonomsko) za 
načrtovanje morebitnega odvoza celotne lesne 
mase. Za praktično uporabo so pomembni tudi 
podatki o deležu neetatne lesne mase, ki zaradi 
povečevanja pomena rabe lesa za pridobivanje 
energije in uvajanja sodobnih tehnologij pridobi-
vanja lesa (npr. drevesna metoda pri žičničarskem 
spravilu) pridobivajo na pomenu. Pri tem je treba 
upoštevati, da s povečanim iznosom lesne mase 
in s tem hranil ob hkratni rabi sodobnih strojev 
(sečnja in spravilo) lahko vplivamo na povečan 
iznos snovi iz gozda in na poškodbe gozdnih tal. 
intenziven iznos hranil kot posledica izkoriščanja 
je na določen način primerljiv s steljarjenjem.

Raziskave razmerij med deli drevesa so nujne 
za verodostojno mednarodno poročanje, hkrati 
pa imajo tudi velik ekološki in ekonomski pomen 
pri samem gospodarjenju z gozdovi. Predlagamo, 
da se podobne raziskave opravljajo stalno na 
izbranih rastiščih za različne drevesne vrste. Pri 
raziskavi smo razdelili drevo na tržno deblovino, 
veje in vrhač, panj in koreninski sistem (ki smo ga 
omejili s premerom korenin do 0,5 cm). Delitev 
je bila prilagojena metodi dela, po drugi strani pa 
jasno ločuje posamezne dele drevesa. V evropskih 
državah namreč ni povsem enotnega pristopa, 
kaj zajema lesna zaloga. Zato menimo, da bi bilo 
treba v prihodnosti popolnoma jasno opredeliti 
terminologijo, ki se uporablja v gozdarstvu in ki 
je povezana z merami dreves in sestojev.

5 PovzeteK
Slovenija mora kot pogodbenica Okvirne konven-
cije Združenih narodov o spremembi podnebja 
UnFCCC poročati o emisijah po virih in odvzemu 
po ponorih vseh toplogrednih plinov. 

Smernice dobre prakse, ki se uporabljajo pri 
izračunu nacionalnih bilanc za gozdne ekosisteme, 

opredeljujejo pet zbiralnikov ogljika: nadzemna 
biomasa, mrtev les, opad, organska snov v tleh in 
podzemna biomasa. Za prve štiri naštete zbiral-
nike je bilo v Sloveniji narejenih že nekaj pilotnih 
raziskav, manj pa je na voljo podatkov v količini 
podzemne biomase, ki je pomembna tudi s fiziolo-
škega in ekološkega vidika v sistemu tla – rastlina.

Alometrijske zveze med nadzemnimi merami 
drevesa ter maso koreninskega sistema in vejevine 
smo izračunali za petnajst jelk (Abies albaMill.) na 
visokem krasu Snežnika (GGE Snežnik). Opravili 
smo sekcijsko izmero dreves ter odvzeli vzorce za 
določitev gostote lesa. iz koreninskega sistema smo 
očistili ukleščene skale in zemljo, jih razrezali na 
manjše dele ter stehtali in prav tako odvzeli vzorce 
za določitev gostote lesa. Stehtali smo tudi veje 
in prav tako odvzeli vzorce za določitev gostote 
lesa. Maso suhe lesne snovi v tržni deblovini 
smo preračunali s pomočjo osnovne gostote 
obravnavanih vzorčnih jelk; osnovna gostota lesa 
vejevine je 595 kg/m3, lesa tržne deblovine 394 
kg/m3 in lesa panjevine 365 kg/m3. Dodatno smo 
izračunali razmerje med nadzemno in podzemno 
biomaso ter izračunali zaloge ogljika na hektar 
površine, skladiščenega v vejevini, deblovini in 
panjevini, za kar smo dodatno na terenu (v nepo-
sredni bližini izruvanih jelk) v čistem jelovem 
sestoju s površino 2000 m2 izmerili vsa drevesa, 
in sicer prsne premere in višine. Volumen dreves 
(deblovine) smo izračunali z uporabo dvovhodnih 
volumenskih funkcij,

Logaritem suhe mase panjevine najtesneje 
korelira z logaritmom tržne deblovine drevesa 
(r = 0,981; p = 0,000), najmanj pa z logaritmom 
višine drevesa (r = 0,920; p = 0,000). na podlagi 
volumna tržne deblovine drevesa pojasnimo 96 
% variabilnosti suhe mase panjevine (r2 = 0,96; 
p = 0,000). Povezave med nadzemno velikostjo 
drevesa in suho maso vejevine so manj tesne kot 
v primeru suhe mase panjevine. Logaritem suhe 
mase vejevine najtesneje korelira z logaritmom 
tržne deblovine (r = 0,883; p = 0,000), prav tako 
tesna je povezava z logaritmom premera drevesa. 
na podlagi podatkov o volumnu tržne deblovine 
drevesa pojasnimo 76 % variabilnosti suhe mase 
vejevine drevesa.

Delež panjevine glede na skupno suho maso 
se med posameznimi drevesi razlikuj, in sicer se 

giblje od 16 % do 24 %. Delež vejevine glede na 
skupno suho maso se giblje od 3 % do 14 %, delež 
tržne deblovine pa od 65 do 79 % skupne suhe 
mase. Delež panjevine glede na skupni volumen je 
v povprečju večji od deleža panjevine na skupno 
maso; giblje se od 18 % do 27 %. Delež vejevine, 
izražen na skupni volumen, je manjši od deleža, 
izraženega na skupno maso – le-ta se giblje od 
2 % do 10 %. Razlog za omenjena razmerja je v 
različnih osnovnih gostotah lesa posameznih 
delov drevesa.

V analiziranem sestoju z lesno zalogo 475,4 
m3/ha znaša skupna suha masa tržne deblovine, 
vejevine in panjevine skupaj 261,6 t/ha, kar je 130,8 
t C/ha. Tako glede na maso in volumen največji 
delež zavzema tržna deblovina, sledita panjevina in 
vejevina. Skupaj suha masa vejevine in panjevine 
zavzema 40 % suhe mase tržne deblovine. 

Podobno kot v primerljivih raziskavah smo 
tudi za jelko na rastiščih dinarskih jelovo-buko-
vih gozdov (Omphalodo-Fagetum) na Snežniku 
ugotovili podobno tesne povezave oz. podobno 
visoke korelacije. Za jelko alometrijskih zvez z 
drugimi drevesnimi vrstami ?tega? ne moremo, 
saj se po navadi razlikujejo regresijske zveze med 
njimi. Analizo smo opravili na skupno petnajstih 
drevesih. Tudi sicer so v tujini tovrstne raziskave 
zaradi zahtevnega terenskega in laboratorijskega 
dela omejene na manj vzorčnih enot in mlajša 
drevesa oz. manjše velikosti. Pomanjkljivost tovr-
stnih raziskav je tudi, da je praktično nemogoče 
izkopati celoten koreninski sistem. Zlasti so težave 
z drobnimi koreninami, ki pa zavzemajo manjši 
delež celotne biomase drevesa.

6 SUmmAry
As a contractual partner of the United nations 
Framework Convention on Climatic Change 
UnFCCC, Slovenia must report on emissions by 
sources and removal by sinks of all greenhouse 
gases.

Good practice guidance used in calculation of 
national balances for forest ecosystems determine 
five sinks of carbon: above-ground biomass, dead 
wood, plant litter, organic material in the soil, and 
below-ground biomass. Some pilot researches have 
already been performed for the first four menti-
oned reservoirs, but there are less data available 
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about the quantity of the below-ground biomass 
which is important in the system soil - plant also 
from the physiological and ecological viewpoint. 

We calculated allometric equations between 
the above-ground dimensions of a tree and root 
system and branch wood for fifteen silver firs 
(Abies albaMill.) at the Snežnik high Karst (GGE 
Snežnik). We carried out sectional measurement 
of the trees and took samples for wood density 
determination. We cleaned wedged rocks and soil 
from root systems, cut them to smaller pieces, 
weighted them and took samples for wood density 
determination. We also weighted branches and 
took samples for wood density determination. We 
calculated the mass of the dry wood material in 
commercial stem wood using the basic density 
of the studied sample firs; the basic density of the 
branch wood is 595 kg/m3, of commercial stem 
wood 394 kg/m3, and root system wood 365 kg/
m3. We additionally calculated ratio between the 
above-ground and below-ground biomass and 
computed carbon stock per a hectare of area, 
stored in branch, stem and root system wood 
for which we additionally measured all trees 
in the field (in the immediate proximity of the 
uprooted firs) in a pure silver fir stand with area 
size of 2000 m2, that is their diameters at breast 
height and heights. We calculated the tree (stem 
wood) volume by the use of the two parametric 
volume functions. 

The logarithm of the root system wood dry 
mass most closely correlates with the logarithm 
of a tree’s commercial stem wood (r = 0.981; p 
= 0.000) and least closely with the tree height 
logarithm (r = 0,920; p = 0,000). We explain 
96% of root system wood dry mass variability 
(r2 = 0.96; p = 0.000) with the volume of a tree’s 
commercial stem wood. The links between the 
above-ground size of a tree and branch wood dry 
mass are less close than the ones in the case of 
the root system wood dry mass. The logarithm of 
the branch wood dry mass most closely correlates 
with the commercial stem wood logarithm (r = 
0.883; p = 0.000), just as close is the link with the 
tree diameter logarithm. Based on data about 
the volume of a tree’s commercial stem wood we 
explain 76 % of a tree’s branch wood dry mass 
variability. 

Root system wood share as related to the total 
dry mass differs from tree to tree; it ranges from 
16 % to 24 %. Branch wood share as related to 
the total dry mass ranges from 3 % to 14 %, and 
commercial stem wood share from 65 to 79 % 
of the total dry mass. Root system wood share 
as related to the total volume averagely exceeds 
root system wood share per total mass; it ranges 
from 18 % to 27 %. Branch wood share per total 
volume is smaller than share per total mass – this 
one ranges from 2 % to 10 %. The mentioned rela-
tions are caused by different basic wood densities 
of individual tree parts. 

The total dry mass of commercial stem wood, 
branch wood, and root system wood in the 
analyzed stand with growing stock of 475.4 m3/
ha amounts to 261.6 t/ha, which is 130.8 t C/
ha. As related to mass and volume, commercial 
stem wood therefore represents the largest share; 
it is followed by root system wood and branch 
wood. Dry mass of branch and root system wood 
together amounts to 40 % of commercial stem 
wood dry mass.

As in comparable researches, we found simi-
larly close connections or similarly close corre-
lations also for the silver fir in the sites of the 
Dinaric fir-beech forests (Omphalodo-Fagetum) 
on Snežnik. We cannot find allometric equations 
for silver fir and other tree species, since regres-
sion connections between them usually differ. 
This analysis was performed on a total of fifteen 
trees. Due to the demanding field and laboratory 
work, also in foreign countries such researches 
are limited to a smaller number of sample units 
as well as younger and smaller trees respectively. 
Deficiency of this kind of researches is also the 
fact that it is practically impossible to dig out 
entire root system. Above all, fine roots cause 
problems, but they represent a minor share of 
the whole tree biomass. 
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Preseke in mejni kamni med oddelki v gge Pokljuka
Janez ŠEMRL

1 Uvod
Gozdnogospodarska enota Pokljuka vključuje goz-
dove, ki so bili skozi vso zgodovino veleposestni 
gozdovi. Razprostirajo se v petih katastrskih obči-
nah. Parcele so velike, tudi 1300 hektarov. Parcel, 
večjih od 10 hektarov je 21, pokrivajo pa kar 4521 
hektarov površine. Zaradi lažjega in preglednejšega 
gospodarjenja so površino prostorsko razdelili na 
oddelke. Za prostorsko delitev so uporabili poti in 
umetne preseke. V gospodarskem načrtu za Pokljuko, 
ki ga je napisal Carl Posch leta 1888, so omenjeni 
tudi mejni kamni. V načrtu, katerega prevod je bil 
objavljen tudi v GV leta 2008 (GozdV 66 (2008) 
9), piše: „Postavitev mejnih kamnov prostorske 
razdelitve in presek, razdelitvenih linij, se bo izvedla 
v tekočem letu.“ O postavljanju in klesanju mejnih 
kamnov nisem zasledil zapisov. 

2 mejnI KAmnI
Zavod za gozdove Slovenije hrani v svojem arhivu na 
Bledu karte, ki prikazujejo preseke, oddelke,  mejne 
kamne in pregledno topografijo. nastanek izdelave ni 
znan. Kartiranje je v krimskem sistemu, merilo je 5760. 
Karte so izdelane za vse takratne državne gozdove, 
ki so bili v upravljanju Gozdnega gospodarstva Bled. 
Mejni kamni so označeni s številko kamna, preseke s 
črko ali številko. Uporabniku take karte je bila na ta 
način zagotovljena določitev položaja v prostoru. Za 
izmero mejnih kamnov so predhodno razvili svojo 
triangulacijsko mrežo. Vsi trigonometrični kamni 
so na kartah prikazani s topografskim znakom za 
trigonometrično točko in s številko kamna.

V gozdnogospodarski enoti Pokljuka je 73 trigo-
nometričnih kamnov. Vseh kamnov, ki razmejujejo 
kompleks Pokljuka od ostalih lastnikov je 420, 
kamnov na presekah oddelkov znotraj kompleksa 
je 730. izmera presek in mejnikov na presekah ni 
bila evidentirana v zemljiškem katastru. na mejah 
kompleksov katastrski zaris ne ustreza stanju v naravi.

Za mejne kamne so uporabili naravne kamne 
različnih velikosti. imena presek in številke kamnov 
na preseki so umetelno izklesane. Podatka o številu 
kamnosekov in porabljenih urah za klesanje nisem 
uspel zaslediti. izklesani deli kamna so bili pobarvani 
z rdečo barvo, poleg kamna je bil postavljen lesen kol 
z rdeče pobarvanim vrhom. Tak kamen je bil opazen 
že od daleč. Vzdrževanje presek in mejnih kamnov 
je lastnik zagotavljal vse do leta 1993. V zadnjih 
dveh desetletjih so se preseke začele uporabljati kot 
spravilne poti. Koli ob mejnih kamnih so propadli, 
obnova presek in mejnih kamnov se ne izvaja več. 
Marsikje so kamni tudi uničeni. Z razvojem tehnolo-
gije navigacije (ročne GPS naprave), so mejni kamni 
izgubili svoj osnovni namen. Kljub temu pa ostajajo 
vklesani kamni kot del neuradne kulturne dediščine.

3 obnovA UnIČenIh mejnIh 
KAmnov 

Preseke in mejni kamni so predstavljali dobro 
orientacijo v prostoru. Pri vseh meritvah v gozdu 
so kamni predstavljali oslonilne točke. Z razvojem 
tehnologije spravila lesa, so se preseke vse bolj začele 
uporabljati kot spravilne poti. Koli, ki so označevali 
kamne na presekah, so v glavnem propadli. Kamne 

izsek iz karte merila 5760 Zaraščen mejni kamen 

Strokovna razpravaMasa in volumen koreninskega sistema, vej in debla v povezavi z nadzemnimi merami drevesa - primer za jelko (Abies 
alba Mill.) na rastiščih Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček & al., 1993 
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je ponekod že v celoti prerasel mah, nekateri so 
dokončno uničeni s stroji. na nekaterih delih so 
preseke popolnoma zaraščene.

Leta 2011 sem pregledal oddelek 60. Zanimalo 
me je stanje meje oddelka in presek. Oddelek 
je omejen s štirimi presekami, na katerih je bilo 
postavljenih 22 mejnih kamnov. Ugotovil sem, da 
sta bila dva kamna povsem uničena zaradi spravilne 
poti, eden zaradi gozdne ceste. Preseka 24 je bila v 
dolžini 300 m povsem zaraščena. noben kamen ni 
bil označen s kolom.

Zaradi spoštovanja do opravljenega dela kamno-
seških mojstrov, sem se odločil za obnovo meje v 
celoti – čiščenje kamnov, obnova z barvo, postavitev 
novih kolov, čiščenje zaraščene preseke in postavitev 
uničenih kamnov. V času čiščenja kamnov sem z 
ročnim GPS še zabeležil koordinate položaja. Za 
postavitev treh novih kamnov sem določil položaje s 
pomočjo obstoječih grafičnih podatkov. Vse kamne 
sem slikal z digitalnim aparatom in izdelal šablone 
številk in potrebnih črk.

Za klesanje sem si nabavil osnovna dleta in 
kamnoseško kladivo. na ustrezen kamen sem prerisal 
napis in pazljivo vklesal ime kamna. 

Del preseke, ki je bila zaraščena, smo s prosto-
voljno akcijo zaposlenih na ZGS OE Bled očistili 
v treh urah. Prepričan sem, da tako urejene meje 
oddelka, tudi kažejo pravilen odnos do gozda in 
dela naših strokovnih predhodnikov. Še posebej v 
oddelku 60, kjer je kar 17,5 km spravilnih poti (GPS). 

GGE Pokljuka – oddelek 60

izbran kamen in dleto

nov kamen

Kamen z merilom za izdelavo šablone

Pogled na ta del Pokljuke za sprehajalce prav gotovo 
v letu 2011 ni bil vabljiv. 

4 PrIhodnoSt
Glede na gospodarsko stanje in spreminjanje lastni-
štva, se presekam in mejnim kamnom ne obeta 
vzdrževanje in obnova. Morda bi bilo pametno 
urediti še 3 sosednje oddelke in vsaj te štiri oddelke 
vdrževati. na ta način bi del te kulturne dediščine 
ostal za ogled tudi našim potomcem.

Tudi letos smo se slovenski gozdarji udeležili, 
tokrat že 44. prireditve EFnS (Evropsko gozdarsko 
prvenstvo v nordijskem smučanju). Slovenska 
ekipa nastopa na teh tekmah vse od leta 1990, kar 
pomeni, da smo se jih udeležili že kar 23-krat. V 
tem času se je marsikaj spremenilo, še vedno pa 
EFnS ostaja največja evropska gozdarska športna 
prireditev, ki se je vsako leto udeleži okrog 1.000 
gozdarjev iz 20 evropskih držav. Tokrat so nas 
gostili gozdarji iz nemške dežele Baden- Wuert-
temerg. Mesto Todtnav v Schwarzwaldu je že 
šestič gostilo to srečanje in tam se je leta 1969 
vse skupaj tudi začelo.

naša ekipa je štela 21 tekmovalce, nekaj je bilo 
še spremljevalcev (serviserji, maserji, kuharji …) 
in glede na številčnost smo dosegli doslej najboljše 
rezultate. 

Zasluga za to velja predvsem dijakoma SGLŠ 
iz Postojne: Marku Klinarju (dve zlati) in naj-
mlajšemu v ekipi Andražu Primožiču (dve sre-
brni medalji), bronasto medaljo je za 3. mesto 
osvojila še Hani ivančič. Diplomi za uspešen 

Uspešni nastopi na efnS
Gozdarstvo v času in prostoruŠemrl J., Preseke in mejni kamni med oddelki v GGE Pokljuka

Mark Klinar 1. mesto

Hani ivančič 3. mesto

na ekskurziji s smučmi
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nastop sta prejela Suzana Andrejc (4. mesto) in 
Janez Konečnik (6. mesto). Tudi drugi so dosegli 
dobre uvrstitve, kljub zelo hudi konkurenci, saj 
je v nekaterih kategorijah nastopilo več kot sto 
udeležencev.

nemci so se tudi tokrat izkazali kot odlični 
organizatorji in prijazni gostitelji. Vse je potekalo 
gladko in brez zapletov.

Vzdušje je bilo ves teden čudovito, k čemur je 
prispevalo čudovito vreme s temperaturami celo 
do +15 0 C. Po koncu zadnje tekmovalne disci-

pline – tekme štafet –, ki je 
bila v soboto, se je začelo 
sproščeno druženje goz-
darjev ob obilici dobrot, 
ki so jih ponujale ekipe 
iz različnih držav. Dru-
ženje je tudi priložnost 
za navezovanje stikov in 
pogovore ter izmenjavo 
izkušenj.

naši sosedje Hrvati, ki 
bodo od 17. do 23. febru-
arja 2013 v Mrkopalju 
organizirali 45. EFnS so 
se zelo potrudili s predsta-
vitvijo turizma, gozdarstva 
in tudi kulinarike. 

V času prireditve smo se udeležili tudi 
nekaterih ekskurzij, na katerih smo spoznavali 
bogato zgodovino tega območja, gospodarjenje 
z gozdovi v preteklosti in sedanjosti, varstvo 
narave, življenje ljudi in njihovo odvisnost od 
gozda ter tudi kulturne zanimivosti tamkaj-
šnjih krajev.

imeli smo priložnost okusiti njihovo znamenito 
višnjevo torto.

Besedilo in foto: Janez KOnEčniK

Gozdarstvo v času in prostoruGozdarstvo v času in prostoru

Sprememba občinske uprave v Kočevju je sprožila 
več zanimanja za preteklost. Posebno gozdovi, ki 
so največja značilnost Kočevske, so deležni večje 
pozornosti kot še nedavno.

Že predlani so bili v kočevskem muzeju dobro 
predstavljeni gozdovi in gozdarstvo na zelo 
odmevni razstavi Živeti z gozdom. Zasluge za to 
veljajo Pokrajinskemu muzeju, Občini Kočevje 
in kočevskim gozdarjem.

Že na omenjeni razstavi je bil primerno 
predstavljen pomen dr. Leopolda Hufnagla kot 
gozdarja in ekologa. Strokovna in nestrokovna 
javnost sta bili opozorjeni na doslej vse premalo 
cenjenega gozdarja, ki je odločilno vplival na 
gospodarjenje z gozdovi na Kočevskem in v 
okolici.

Lani je bilo leto posvečeno najpomembnejšemu 
kočevskemu umetniku, kiparju in slikarju, žal že 
pokojnemu Stanetu Jarmu. 

hufnaglovo leto v Kočevju
Za leto 2012 smo se na Kočevskem odločili, 

da bo to leto dr. Leopolda Hufnagla.
Ustanovljen je bil akcijski odbor, v katerem 

sodelujejo Muzej, gozdarji in seveda Občina 
Kočevje z županom na čelu.

največ dela bodo morali opraviti gozdarji 
Zavoda za gozdove iz OE Kočevje. Pomembna 
je tudi vloga Pokrajinskega muzeja, sestavljen je 
obsežen program aktivnosti, potekale bodo šte-
vilne prireditve in pripravljeno bo razno slikovno 
in pisno gradivo.

člani odbora z gozdarjem Antonom Prele-
snikom na čelu se zavedamo dejstva, da nas čaka 
zahtevna in odgovorna naloga.

Upamo, da bo po izteku leta 2012 malo takih, 
ki bodo spraševali, kdo pa sploh je ta Hufnagel 
in kaj je tako pomembnega naredil, da se toliko 
govori o njem.

Tone PRELESniK

iz starih zapisov

Plavičarji ali flosarji.
Od svojih mladih let sem obilo priložnosti imel 
življenje naših pridnih in marljivih plavičarjev 
ali flosarjev (kakor se sami zovejo) od vseh strani 
spoznavati, njih stanje, tergovino, veselje in žalo-
stne dni gledati, ter ž njimi se občiti. ne vem se 
spomniti, da bi bile „novice« kadaj kaj od njih 
spomnile. Hočem tedaj, kolikor vem in kolikor 
sem zvediti mogel, povedati našim bravcem od 
teh pogumnih nasincev.

Savina (izgovarjaj „Savna«, kakor prosti narod 
vsigdar izgovarja) ima svoje bregove osenčene z 
neizmerno rodovitnim in bogatim lesovjem, ktero 
tukaj na stiki štajarskih, krajnskih in koroških 
mej in planin naše visokune: Grintovca, Rinuko, 
Raduho, Ojstrico, in nižje doli Merzlico, Gojznika, 
Malica in Pohorje obrašča in ne samo flosarjem 
za njih bogato tergovino služi, temoč tudi mnogo 
žag, mlinov, fabrik in steklarnic živi. Steklarna 

naša roba ne zaklada samo skor cele italije in 
Turčije, celo v Anatolii se popivajo zdravljice 
iz štajarsko-slovenskih kupic. Lahko se reče, da 
je les bogastvo te okrajine slovenskega Štajara.

Mnogokrat že sem v nekem strahu, da ne bi 
ta pokrajina kadaj bila podoba našega Krasa, 
flosarje prašal: ali jim ne bo kadaj lesa zmanj-
kalo? Ali vsakokrat sem dobil odgovor: „Dokler 
tergovina, kar Bog obvari! ne bo šla rakove 
poti, ga še bodemo zmiraj vozili; kadar ga pa 
več vozili ne bomo, ga pa še manj zmanjkovalo 
bode«. Gotovo pa smo z našimi lepo zelenimi, 
zdravo-zračnimi gorami zadovoljneji, kakor 
da bi na njih mestu stalo kakošno kaliforniško 
zlato-rudato pa pusto pečinje. Že broj (število) 
ljudstva, kterega blizo 4.000 duš na štirjaški 
milji živi, očitno kaže , da je narod delaven, in 
ker zemlja, večidel pešena in prodnasta, ni med 

Druženje

Andraž Primožič 2. mesto
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Društvena dejavnostiz starih zapisov

ZGDS deluje in je organizirana na podlagi zakona 
o društvih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 
ima status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju gozdarstva (odločba MKGP, št. 322-85/00, 
z dne 4. 12. 2000) in na področju znanosti (odločba 
MVŠZŠ, št. 0142-60/2010/6, z dne 1. 7. 2010). 

Zvezo sestavlja štirinajst  društev in dve sekciji, 
ki imajo od 40 do 80 članov. Vsako društvo izvaja 
svoj program, vsako leto pa je sprejet tudi skupni 
program ZGDS, ki ga pripravi izvršni odbor, sprejme 
pa občni zbor oziroma upravni odbor zveze. Sestavni 
del programa so tudi programske vsebine društev, 
ki po vsebini izstopajo iz regionalnega značaja in jih 
iO na podlagi ocene (podlaga so poročila društev) 
vključi v letni program zveze. V letu 2011 je s svojimi 
aktivnostmi, namenjenimi širši javnosti, izstopalo 
Savinjsko gozdarsko društvo nazarje, ki je zato, na 
podlagi sklepa iO ZGDS, za njihovo izvedbo prejelo 
500 evrov. Pomembne dejavnosti zveze so: izdajanje 
edine gozdarske strokovne revije in izdajanje mono-
grafij in publikacij za strokovno in širšo javnost, 
organizacija posvetovanj za stroko in širšo javnost, 
skrb za razvoj slovenskega gozdarskega izrazja, razvoj 
slovenske gozdarske cenilske dejavnosti, razvoj 
misli in dejanj glede sonaravnega gospodarjenja z 
gozdovi v Sloveniji in Evropi, razvijanje športne in 
rekreativne dejavnosti svojih članov in mednarodno 
povezovanje na strokovnem in družabnem področju 
s sorodnimi stanovskimi organizacijami v Evropi.

ZGDS je program za leto 2011 zadovoljivo opra-
vila. Vse temeljne točke programa so bile uresničene. 
Uspelo nam ni ponatisniti publikacije nega in varstvo 
mladega gozda, ker ni bilo pravočasno opravljeno 
njeno ažuriranje. V okviru mednarodnega leta 
gozdov tudi nismo uspeli  pripraviti publikacije o za 
javnost zanimivih, manj znanih poudarkih o gozdu v 
pisni in fotografski obliki.  Ker predlogi operativnih 
programov nacionalnega gozdnega programa niso 
bili pripravljeni, se zveza ni mogla vključiti v forum 
za njihovo sprejemanje. Prav tako nismo uspeli 
vzpostaviti spletne strani zveze za razčiščevanje naj-
pomembnejših strokovnih dilem. Predvsem ta naloga 
ostaja aktualna za oblikovanje programa za leto 2012, 
ker naj bi tako kot posveti postala njegova stalnica. 

25. 5. 2011 je bil občni zbor zveze, ki so se ga 
udeležili delegati sedmih društev. Tako je bila komaj 
zagotovljena sklepčnost, kar kaže, da bo v  prihodnje 
precej pozornosti  nameniti terminu za sklic občnega 

Poslovno poročilo zveze gozdarskih društev Slovenije  
(zgdS) za leto 2011

zbora, društva pa bodo morala biti bolj odgovorna 
do svoje vloge v zvezi. To bo še posebno pomembno 
v letu 2012, ko bo volilni občni zbor. 

V okviru tedna gozdov je bilo več aktivnosti, od 
katerih so nekatere tudi tradicionalne. V največji 
meri  velja zahvala za njihovo  uresničitev Zavodu 
za gozdove Slovenije. V letu 2011 so se aktivnosti v 
večini primerov povezovale z mednarodnim letom 
gozdov. Osrednja prireditev v okviru tedna gozdov 
je bila  SPREHOD PO TEMATSKi POTi, s katero 
je bila najširša javnost povabljena na ogled gozdar-
skih dejavnosti, ki so bile prikazane in pojasnjene 
na številnih točkah na Rožniku. Zveza je na stojnici 
prikazala tudi svojo dejavnost.

Zaključek Evropohoda 2011 v Sloveniji je bil 1. 
oktobra 2011 ob 13. uri na Geometričnem središču 
Slovenije. njegov  temeljni moto je bil Pešpoti in 
voda, pokrovitelj pa je bil predsednik države dr. 
Danilo Türk. na tej prireditvi je predsednik zveze 
sprožil pobudo za oblikovanje trajnega vsesloven-
skega foruma za ohranjanje in izboljševanje vodnih 
virov. V svojem govoru je pobudo podprl tudi 
predsednik države. 

16. 11. 2011 je zveza organizirala posvet z naslovom 
Izkoriščanje gozdnih proizvodov v slovenskem 
gospodarstvu. Ker je bila tema povezana z lesar-
stvom, je bila k organizaciji posveta povabljena tudi 
Zveza lesarjev Slovenije, ki se je predlogu odzvala z 
veseljem.  Sodelovala je v vsebinskem in finančnem 
delu posveta. na enodnevnem posvetu je bilo okoli 
80 udeležencev, ki so prisluhnili petnajstim refera-
tom. Rezultat posveta bosta tudi tematski številki 
Gozdarskega vestnika in revije Les. Tudi v  prihodnje 
bo organizacija skupnih posvetovanj z ustrezno tema-
tiko sestavni del programa zveze, prispevala pa naj 
bi k večjemu razumevanju pomena lesa in njegove 
predelave v bruto družbenem proizvodu Slovenije in 
k skupnemu delovanju obeh strok na tem področju.  

V letu 2011 je skladno s programom  izhajal 69. 
letnik Gozdarskega vestnika.  V tem letu je izšlo 10 
številk.  Gozdarski vestnik, ki je izhajal v nakladi 
660 izvodov, dve številki sta bili dvojni, je obsegal 
skupno 508 strani. Dodatno je bilo natisnjenih še po 
200 izvodov sredice, v navedenem letniku pa je bila 
namenjena Tehničnim smernicam za ohranjanje in 
rabo genskih virov: rdeči bor, rušje, munika, črni 
bor, primorski bori, skorš, evropski macesen, gorski 
javor, maklen ali poljski javor, trokrpi javor, tatarski 

naj rodovitniše šteti, se mora tudi od tergovine, 
rokodelstva in obertnije živiti, ktera dan na dan 
lepše med njimi cvete.

Od Ljubnega že zamore Savina flose nositi. Od 
bolj gornih krajev debla posamno do Ljubnega 
plavijo. Tukaj jih cele zvezujejo (izvezana plavica 
ali „zvezani flos«). Ali jih pa pred v deske in 
letve zrežejo („rezani flos«). Za vezilo jim služi 
brezovo tertinje; kar pa terdneje zvezati hočejo, 
z lesenimi žeblji zbijejo, železa ali jekla ni trohice 
pri flosu. Deske ali letve po 20—30 z brezovino 
zvezanih imenujejo „fašk« (morda sorodno s 
hetrursko-rimsko besedo „fasces«). Vsaki flos 
ima po dvoje vesel, jedno spredej, drugo zadej, 
ktere ste na „stolu« v „sedlu« tako privezane, da se 
daste na vse strani lahko gibati. Mož pri prednjem 
veslu je „prednjek«, oni drugi „zadnjek«. Včasih 
tudi tako kratke flose naredijo, da jih samo eden 
ravnati ali kakor sami pravijo „voziti« more, da 
namreč z eno roko sprednje,

z drugo zadnje veslo vodi; takemu flosu 
pravijo, daje ,,kuzla«, in ga večidel iz ostanjkov 
zbijejo. na flosih pa ne vozijo le celega lesa, desk 
in letev raznoverstne dolžine in širine, temuč tudi 
sirovo apno v „lajtah«, kterih po 6—8 na enem 
flosu stoji,—dalje volno, ker na svojih planinah 
veliko ovac redijo, — smolo, lončarske pridelke 
in mnogoverstno leseno pohišno orodje.

Pervo „stavo« imajo v Celji, če je dobra 
voda (snežnica), lahko v 4 urah od doma do 
Celja pridejo; ako je pa, kar se poleti mno-
gokrat pripeti, majhna, imajo terdo delo; flos 
lahko se na prod nasede, in potem ni drugega 
storiti, kakor z drogmi ga odriniti, da sopet v 
globokejo vodo pride, ali pa je treba s širokimi 
deskami na levi in desni vodo zajeziti, da pod 
flos udari in ga vzdigne. Zatega voljo mora 
prednjek zmiraj že skušen in z vodo dobro 
znan biti, da se ve pečin ogibati, da na prodih 
pravo strugo pozna, in da v kakošen most 
ali berv ne zadene; zadnjek je pa mnogokrat 
komaj 12 do 14 let star fantiček.

Od Celja doli se jim ni treba več prodov in 
pečin bati, ker pri Celji Voglajna Savini dovelj vode 
pripelja; zato tukaj po dva flosa skup zvežejo in 
polovica flosarjev gre domu. Drugo stavo imajo 
pri Zoretu med Zidanim mostom in Račjem v 

Savi, čeravno semtertje tudi na Laškem ali poleg 
laških toplic kakošen flos ustavijo. Tukaj že po 
tri flose skup denejo.

Memo Loke, Sevnice in Reihenberga pridejo 
na tretjo stavo v Kerškem, kjer tudi pervo vodno 
mito plačati morajo. Dalje memo Brežic in 
Suseda gredo do četerte stave pri zagrebškem 
mostu.

V tem redu pa samo tisti gredo, kteri mislijo 
svojo robo dalje v Slavonijo peljati; kdor pa ni tje 
namenjen, gleda, da berž ko je moč flose proda. 
Kadar na Horvaško pridejo, imajo navado, da 
vsakega, kteri pervikrat doli pride, kerstijo, ter 
mu „kuma« in „kumico« postavijo in ga — pa 
ne s Savo—ampak z vinom polivajo. V Rugvici 
zvežejo, ker doli ni več mostov, celo po 15 do 
25 flosov skup, in takemu kakor njiva širokemu 
flosu s 4 vesli, kteri po 2.000 do 3.000 goldinarjev 
velja, pravijo „koliba«. na slavonski meji novinca, 
kteri ni še Turške vidil, s kako terto prav dobro 
premoštrajo, da vse žive dni pomne, kdaj je 
pervikrat v Slavonii bil. V Sisku, Gadiški, Brodu 
in Mitrovcah prav lahko in za dober dobiček 
poprodajo svojo robo Slavoncem in Turkom; 
kdor pa še več dobička želi, gre v Pančevo in 
Palanko. Predlanskem je šel nekdo celo do 
Oršave. Vreden je, da se ime tega pogumnega 
in verlega moža, kteri je pervi flosarjem pot v 
Oršavo na meje bugarsko-vlaško-sedmograške 
kerčil, in pervi na „železne vrata« poterkal, da 
naj se odprejo lesu iz štajarsko-slovenskih gor, 
v naših „novicah« vsem slovenskim bratom v 
izgled in njemu v čast priobči: ta mož slovenske 
korenine je Praznik iz Ročice.

Flosarji lepe dnarje domu prinesejo, ali pa vino 
in žito, kterega jim zemlja doma le malo rodi, na 
Horvaškem skupujejo in domu vozijo.

Tudi kar se telesne lepote in čverstosti tiče, ne 
bodeš na slovenskem Štajaru lepšega in zdrave-
jega rodu našel. Sred zime bosi po Savini gazijo 
in plavijo les, ki se semtertje v brege zapikuje, in 
nič jim ne škoduje vse to .

V Zagrebu 15. junija 1856. K. Žavničan. 

NOVICE GOSPODARSKE, OBERTNIJSKE IN 
NARODSKE 25. 06. 1856, ŠT. 51
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javor, črna jelša, siva jelša in zelena jelša. 70 % obsega 
revije so  zavzemale znanstvene razprave, 26 % pa 
drugi strokovni prispevki. Preostali prispevki so 
bili zastopani s skromnim 4 % deležem. Lahko  bi 
ocenili, da je bilo premalo prispevkov, ki bi načenjali 
in odgovarjali na najpomembnejše probleme glede 
gospodarjenja z gozdovi pri nas. 

V nakladi 500 izvodov je bila izdana monografija 
mag. Franca Perka Gozd lahko živi brez človeka, 
ljudje ne morejo brez gozda,  uresničena sta bila 
ponatis (200 izvodov) knjige dr. Marijana Kotarja 
Zgradba, rast in donos gozda in izdaja (400 izvo-
dov) knjige istega avtorja z naslovom Raziskovalne 
metode v upravljanju z gozdnimi ekosistemi. izdali 
smo tudi Lexicon silvestre iii (in vse tri zvezke 
v elektronski verziji) in monografijo dr. Edvarda 
Rebule Zakonitosti količinskega in vrednostnega 
priraščanja gospodarskih gozdov na primeru goz-
dnogospodarskih enot Mašun in Leskova dolina. 
Vsaka je bila natisnjena v 50 izvodih. 

Sekcija sodnih izvedencev in cenilcev gozdarske 
stroke je program uresničila v celoti.

Organizirali smo občni zbor sekcije. Za člane 
sekcije je bil v aprilu izobraževalni dan, ki se ga je 
udeležilo 58 članov, ki so prejeli potrdila o izpopol-
njevalnem izobraževanju. Sekcija stalno sodeluje s 
kmetijskimi in  gradbenimi cenilci ter cenilci opreme 
in z njimi izmenjuje informacije ter druge skupne 
vsebine zanimive za cenilce. Dobro je sodelovanje 
tudi z Ministrstvom za pravosodje.  Dopolnjena in 
aktivirana je bila njena spletna stran.

Trenutno sekcija šteje 78 članov. Sredstva za 
izvajanje dejavnosti se zagotavljajo s članarino in 
s  finančno pomočjo Ministrstva za pravosodje za 
izvajanje izobraževalnega dela programa. 

ZGDS je članica mednarodne organizacije za 
promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi 
PROSiLVA Evrope. S sklepom iO ZGDS so bila v 
okviru zveze potrjena pravila sekcije. Predstavnika 
Prosilva Slovenija sta se udeležila letnega srečanja 
Prosilva Evrope, ki je bilo od 16. do 18. junija v 
Osojah v Avstriji. 

Komisija za šport in rekreacijo je že tradicionalno 
najbolj aktivna na področju prirejanja in sode-
lovanja na različnih tekmovanjih gozdarjev, tudi 
mednarodnih, predvsem v smučarskih disciplinah. 
Slovensko tekmovanje v smučarskih disciplinah je 
bilo v letu 2011 organizirano na smučišču črni vrh 
nad Cerknim, organizirali so ga kolegi gozdarji iz 
Posočja. Državno prvenstvo gozdarjev v tenisu je 
bilo v Brežicah. Slovenski gozdarji so se udeležili 
tudi odprtega prvenstva hrvaških gozdarjev v tenisu 

dvoboja gozdarjev Hrvaške in Slovenije. Oba športna 
dogodka sta bila v Vinkovcih. Evropsko tekmovanje 
gozdarjev v alpskih disciplinah je bilo v letu 2011 v 
Oestersundu na Švedskem. nekateri naši tekmovalci 
so ob tej priložnosti pretekli tudi znani tek Vasa. 
Zimske prireditve Alpe-Adrija, ki bi morale biti na 
Hrvaškem, so v letu 2011 odpadle zaradi pomanj-
kanja snega.  Udeležba na vseh tekmovanjih je bila 
podobna kot v prejšnjih letih, druženje z gozdarji 
iz drugih držav Evrope pa uspešno.  

V letu 2011 je Komisija za evropske pešpoti največ 
pozornosti namenila izpeljavi Evropohoda 2011 z 
nosilno temo Pešpoti in voda. V tem okviru je zveza 
organizirala zajemanje podtalnice v Murski Soboti in 
sodelovala pri zaključni prireditvi na Geossu, kjer so 
Turistična zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, 
Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih 
društev Slovenije vse vode, prinesene iz zajetij, zlile 
v eno posodo in jo napotile na pot v Španijo, kjer je 
bil zaključek Evropohoda 2011. V skupno posodo 
je na centralni slovenski prireditvi prispeval vodo 
tudi ultramaratonec Radovan Skubic - Hilari, ki jo je 
zajel na izviru Save (Zelenci), izviru Soče, v sedmerih 
Triglavskih jezerih, na slapu Savica in v Bohinjskem 
jezeru. Pot za zajemanje vode iz omenjenih vodnih 
virov je prepešačil. Pokrovitelj te prireditve je bil 
predsednik republike dr. Danilo Türk.  Komisija je 
sodelovala tudi pri izvedbi literarnega in fotonatečaja 
na temo 'Pešpoti in voda. Kot že tradicionalno je tudi 
v tem letu komisija organizirala  vodene pohode 
po določenih etapah evropskih pešpoti v Sloveniji. 

Terminološka komisija je tudi v letu 2011 nadalje-
vala s svojim delom, slovenjenjem gozdarskega izrazja. 
Organizirala je  deset srečanj, na katerih so dokončali 
tretji zvezek Lexicon silvestre in ga pripravili za tisk 
in objavo na elektronskem mediju. Komisija je na 
srečanjih nadaljevala s slovenjenjem četrtega zvezka 
Lexicon silvestre. Še vedno se sestaja vsako drugo 
sredo v mesecu na Biotehniški fakulteti – Oddelku za 
gozdarstvo. Prispevala je, da je izšel Lexicon silvestre 
iii v knjižni obliki in da so gesla vseh treh zvezkov 
v elektronski obliki na  voljo na internetni strani 
Zveze gozdarskih društev Slovenije. Tako kot vsako 
leto tudi zdaj vljudno vabi k sodelovanju kolegice in 
kolege, ki vas zanima prizadevanje, da bi gozdarska 
stroka uspešno pripravljala ustrezne slovenske izraze, 
povezane z gospodarjenjem z gozdovi. 

Finančni načrt je  uresničen v skladu z reali-
zacijo programa in razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi.    

Jože FALKnER, 
  predsednik

1. PoSvetovAnjA In PrIredItve
1.1 občni zbor zgdS (april 2012)
na občnem zboru naj bi delegate seznanili o poslo-
vanju zveze v leVtu 2011, potrdili in sprejeli program 
dela in finančni načrt za leto 2012. Letos je tudi leto, 
ko organom zveze poteče mandat in bo zato volilni 
občni zbor. Delegati bodo prisluhnili tudi predavanju. 
Po sistemu, ki ga določajo pravila zveze, bo treba 
zagotoviti sklepčnost občnega zbora.

1.2  Soorganizacija prireditev v okviru tedna 
gozdov (25. do 30. maja 2012) 

Tako kot vsako leto bo tudi letos Zveza gozdarskih društev 
Slovenije sodelovala z Zavodom za gozdove Slovenije pri 
organiziranju dogodkov v okviru tedna gozdov 2012. 
Letos naj bi bil moto povezovanje v gozdarstvu, ki se 
navezuje na letošnje leto zadružništva na Slovenskem. 

1.3  organizacija posvetovanja gozdarstvo 
skozi 70 let gozdarskega vestnika 
(november 2012) 

Letos bo izhajal 70. letnik naše strokovne revije. Kar 
lep jubilej je to in mu je treba dati primerno obeležje. 
Organizirali naj bi posvetovanje, ki naj bi dogajanja v 
gozdarstvu in širše prikazalo s pomočjo člankov v GV 
za različna obdobja. Ob tej priložnosti naj bi v knjižni 
obliki izšla tudi anketa, nastala tik pred vojno, v kateri 
so takratni strokovnjaki predstavili svoje poglede na 
gozd in gozdarstvo in njun razvoj. 

1.4  organizacija posvetovanja Kako 
učinkovito obvladovati poškodbe gozdov 
večjih razsežnosti (oktober 2012).

Prošnja za predstavitev rezultatov projekta CRP 
V4–1069: Povečanje učinkovitosti sanacij velikih 
poškodb (VP) v slovenskih gozdovih.« je bila posredo-
vana ZGDS ob prijavi projekta leta 2010 in letos konec 
septembra se projekt zaključi. nosilec je dr. Dušan Jurc. 
Rezultate projekta s poudarkom na njihovi praktični 
uporabi naj bi v jeseni predstavili na strokovnem 
posvetovanju, ki ga bo organizirala zveza ob pomoči 
izvajalcev projekta. Razmislekom CRP projekta bodo 
dodani tudi razmisleki aplikativnega raziskovalnega 
projekta Ekološka sanacija naravnih ujm v gozdovih, 
ki ga vodi prof. Diaci. Tematska številka GV.

1.5  Sodelovanje pri pripravi sprememb in dopol 
nitev predpisov o gospodarjenju z gozdovi 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja spre-
membe in dopolnitve zakona o gozdovih. Pri tem 

naj bi sodelovala tudi zveza in prispevala, da bi se 
sistem kakovostno dogradil in ohranil značilnosti 
za Slovenijo. Za uresničevanje ciljev glede razvoja 
gozdov in gozdarstva naj bi tako pripravili spremembe 
in dopolnitve sistemskih določb, ki bi v danem času  
pomenile vsebinsko in materialno najbolj logično, 
sprejemljivo, dolgoročno naravnano smer razvoja. 

1.6  organizacija razčiščevanja strokovnih 
dilem 

na način, ki ga omogoča sodobna tehnologija (raču-
nalniki ...) bo zveza spodbujala razpravo o vsebinskih 
dilemah, ki so v gozdarskem strokovnem vsakdanu, 
pa niso učinkovito razrešene. V obliki konference 
bodo dileme predstavili, o njih in njihovih rešitvah bo  
potekala polemika. Predstavniki stroke v komisiji, ki 
jo bo imenovala zveza, bodo dileme pomagali razre-
ševati, predvsem pa spodbujali polemično razpravo. 
njihova naloga bo tudi poiskati rezultanto opravljene 
polemike in jo tudi predstaviti stroki. 

1.7  Priprava pobude in ustanovitev 
slovenskega foruma za ohranjanje in 
izboljšavo vodnih virov

na zaključku Evropohoda 2011 v Sloveniji na Geossu 
je v imenu Zveze gozdarskih društev Slovenije  nastala 
pobuda za oblikovanje foruma. Pobuda je bila sprejeta z 
odobravanjem. Tudi predsednik republike jo je podprl. 
naša obveznost je, da letos s pomočjo iniciativnega 
odbora pripravimo pravila delovanja foruma in prispe-
vamo, da bo že začel delovati. V njem bomo poskušali 
združiti Slovence za trajno spremljanje in ohranjanje  
kakovosti in izboljševanje vodnih virov v Sloveniji. 
Uredili bomo sistem, ki bo trajno, na prostovoljni 
podlagi, opozarjal in spodbujal k vsesplošni skrbi za 
vodo. V forumu bodo delovale organizacije civilne 
družbe, ustanove in podjetja, ki se srečujejo z vodo. 
Odprt pa bo za vse, ki čutijo, da je treba za ohranitev 
in izboljšavo vodnih virov pripraviti družbo, da bo 
pravi čas naredila prave korake.

2. IzdAjAteljSKA dejAvnoSt
2.1 Izdaja 10 številk gv
Kot vsako leto naj bi tudi letos izšlo deset številk 
Gozdarskega vestnika – 70. letnik.  Sredica bo še 
letos namenjena SMERniCAM ZA OHRAnJAnJE 
GEnSKiH ViROV DREVESniH VRST. Od desetih 
številk bomo poskusili z izdajo dveh tematskih številk, 

Predlog Programa zgdS v letu 2012
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ki bosta izhajali iz gradiva za posvetovanje in aktualnih 
razmislekov o razvoju gospodarjenja z gozdovi 

2.2 Izdaja ankete iz predvojnega časa: Pogledi 
na gozd in gozdarstvo iz leta 1941 

Knjiga bo vsebovala poglede 21 referentov. To bo 
zanimiv prikaz razmišljanj iz gozdarstva za gozdarstvo 
v tistem času. 

2.3  Spletna stran zgdS
Postala naj bi bolj povezovalni element v zvezi. Sprejeti 
jo moramo za svojo in jo izkoristiti, da bomo seznanjeni 
z vsem, kar med letom zaposluje društva, in predvsem 
tudi, kar le–ta ponujajo širši slovenski javnosti. 

3.  delovAnje KomISIj In SeKcIj 
zveze

3.1  Komisija za šport
–  Udeležba smučarjev gozdarjev na EFnS (Evrop-

sko prvenstvo v nordijskih smučarskih discipli-
nah). V letu 2012 bo ta prireditev februarja v 
nemčiji. 

–  Udeležba članov zveze na tekmovanju v smučarskih 
disciplinah v okviru Alpe–Adria (združuje gozdarje 
Avstrije, Hrvaške, italije in Slovenije). V letu 2012 
bo to na Hrvaškem ali pa bo, kot predlagajo hrvaški 
gozdarji, tekmovalno srečanje organizirano nekje 
na morju. 

–  Slovensko gozdarsko smučarsko tekmovanje v 
organizaciji DiT gozd. Bled naj bi bila v marcu. 

–  V letu 2012 bo organiziran tradicionalni dvoboj 
med igralci tenisa: gozdarji Hrvaška : gozdarji 
Slovenija.

3.2 Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji
–  Organiziranje srečanja Evropohodnikov 2012. 
–  Ureditev tras E6 in E7: vzdrževanje markacij, 

obnova žigov, izmera in vris trase v karte in prenos 
v digitalno obliko.

–  Obnovitev in izdelava propagandnega gradiva z 
evropske pešpoti, organiziranje tiskovnih konfe-
renc, sodelovanje na sejmih.

–  Vzdrževanje  stikov z Evropsko popotniško zvezo 
in drugimi organizacijami. 

3.3 terminološka komisija
–  Organizacija  desetih  srečanj z razpravami članov 

komisije o opredelitvi novih gozdarskih terminov, 
izrazov, besed, kar pomeni nadaljevanje dela 

komisije za pripravo in izdajo 4. zvezka Lexicon 
silvestre v slovenščini.

3.4 Sekcija sodnih cenilcev
1. V skladu s Pravili bo v letu 2012 občni zbor.  
2.  izvedba vsakoletnega izpopolnjevalnega semi-

narja za cenilce in izvedence tudi v letu 2012. UO 
predlaga  naslednje vsebine, ki bodo  uresničene 
glede na razpoložljivost predavateljev:

– novosti in poudarki sprememb zakonodaje  s 
področja dela cenilcev, 

– pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih 
sortimentov, 

–  vpliv množičnega vrednotenja gozdnih zemljišč 
na delo cenilcev. 

3.  Aktiviranje internetne strani sekcije in komuni-
kacije med člani. 

4.  V sodelovanju z MP bodo  potekali izpiti za nove 
cenilce 

5. Ponovno se aktivira pobuda na MKGP o ažuriranju  
Enotne metodologije v povezavi z množičnim 
vrednotenjem nepremičnin.

6.  Tekoče bo potekalo sodelovanje z Ministrstvom 
za pravosodje: izmenjava informacij, zahtev in 
prošenj članov–cenilcev.

7.  V sodelovanju s cenilci DSCi kmetijske stroke, 
SiC gradbene stroke in cenilcev SiR  se izmenjuje 
informacije in se jih posreduje članstvu.

8.  Svetovanje kandidatom za cenilce, izmenjava 
informacij med cenilci in izvedenci.

Sekcija Prosilva
–  Priprava in izvedba predavanj za lastnike gozdov 
–  Organiziranje terenske delavnice v Pahernikovem 

gozdu 
–  Sestava seznama dobrih praks v gojenju gozdov 

po načelih Prosilva Evropa
–  Priprava in izvedba ekskurzije v Avstrijo
–  Zagotovitev udeležbe na letnem srečanju Prosilva 

Evropa 
–  Postavitev in vzdrževanje spletne strani 

4  delovAnje gozdArSKIh drUŠtev: 
AKcIje v jAvnem InterSU

izvedba projektov, ki so sestavni del programa goz-
darskih društev za leto 2012 in po vsebini presegajo 
ožji društveni okvir. na podlagi določenih  meril jih 
bo v program zveze uvrstil iO zveze, društva pa jih 
bodo predlagala kot sestavni del svojih programov 
in poročala o njih.

5.  fInAnČnI nAČrt zA Izvedbo 
ProgrAmA 2012  63.550 €

5.1  posvetovanja in prireditve 4.130 €
5.1.1 občni zbor zgdS (april 2012)  1.130 €
– najem prostora 100 €
– stroški predavanja  80 €
– drugi stroški (kava, sendvič) 350 €
– potni stroški  600 €

5.1.2 Soorganizacija prireditev v okviru  
tedna gozdov (25. do 30. maja 2012) 300 €

5.1.3 organizacija posvetovanja  
gozdarstvo skozi 70 let 
gozdarskega vestnika 650 € 
– najem prostora 100 €
– drugi stroški (kava, sendvič, vabila,  
izvlečki referatov) 550 €

5.1.4 organizacija posvetovanja Kako  
učinkovito obvladovati poškodbe gozdov  
večjih razsežnosti 600 €
– najem prostora 100 €
– drugi stroški (kava, sendvič, vabila ...) 500 €

5.1.4 Sodelovanje pri pripravi sprememb  
in dopolnitev predpisov o gospodarjenju  
z gozdovi  400 €
– potni stroški 400 €

5.1.5 dograditev in vzdrževanje spletne  
strani zgdS v letu 2012 750 €
– dograditev  250 €
– vzdrževanje 500 €

5.1.6 Izdelava pobude za oblikovanje  
foruma. zbudimo se, žeja bo!  2.000 €
– izdelava projekta  800 €
– seje inic. odbora  500 €
– ustanovna seja foruma  700 €

5.2. Izdajateljska dejavnost  39.600 €
5.2.1 Izdaja 8. zvezkov gv s sredico  31.200 €
– izdaja GV  28.000
– izdaja sredice GV  3.200

5.2.2 Izdaja ankete iz predvojnega časa:   7.200 €
Pogledi na gozd in gozdarstvo  
iz leta 1941 (600 kom x 12 €)

5.2.3 Spletna stran zgdS  1.200 €

5.3 delovanje komisij in sekcij zveze  5.700 €
5.3.1 Komisija za šport 1.000 €
– organiziranje programiranih akcij,  
vključenih v program ZGDS 1.000 €

5.3.2 Komisija za evropske pešpoti  
v Sloveniji 1.000 €
– organiziranje programiranih akcij,  
vključenih v program ZGDS 1.000 €

5.3.3 terminološka komisija 1.000 €
– organiziranje desetih srečanj – razprav  
komisije 1.000 € 

5.3.4 Sekcija sodnih cenilcev 1.000 €
– izpeljava programiranih akcij v letu  
2011  1.000 €

5.3.5 Sekcija Prosilva 1.000 €
– organiziranje programiranih akcij 1.000 €

5.3.6 Komisija za strokovne dileme  700 €
– stroški delovanja komisije    
 700

5.4 Akcije društev, ki so  
v javnem interesu  10.000 €

5.5 Stroški delovanja zveze 2.420 €
– najemnina za pisarno  420 €
– kilometrina in potni stroški  2.000 €

6. vIrI SredStev  63.550 €

– prenos sredstev iz leta 2011 25.000 €
– naročnina za GV za leto 2012  18.600 €
– dotacije, sponzorstva in reklame 10.100 €
– prodaja izdanih edicij   9.850 €
Pripravil: 

Jože FALKnER,
predsednik
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janez Sedej
Življenjska pot Janeza Sedeja se je sklenila. Janez je 
bil z dušo in srcem zavezan gozdu in gozdarstvu. 

njegovo delo je vtisnilo neizbrisen pečat Goz-
dnemu gospodarstvu Postojna, v katerem se je leta 
1957 zaposlil kot taksator. Po končanem šolanju 
na Biotehniški fakulteti se je zaposlil na Gozdnem 
obratu Knežak in kmalu postal njegov vodja. Leta 
1971 je bil imenovan za  vodjo tehničnega sektorja. 
Konec leta 1972 mu je bilo zaupano mesto direktorja 
GGP, ki ga je opravljal vse do upokojitve leta 1991.

Janez Sedej je bil človek, ki je znal povezati ljudi, 
podjetja in panogo, ki je bila v sedemdesetih in osem-
desetih letih prejšnjega stoletja resnično spoštovana 
v slovenskem  in tudi jugoslovanskem prostoru. ni 
naključje, da je bil prav Janez dolgoletni predsednik 
poslovnega Združenja za gozdarstvo. 

Bil je med tistimi, ki je zelo veliko naredil pri uva-
janju koncepta skupnega gospodarjenja z gozdovi, ne 
upoštevaje njihovo lastništvo. Rezultat je bil enkraten 
– za vse gozdove so bili izdelani gozdnogospodarski 
načrti, narejeni so bili kilometri gozdnih cest in vlak. 

Gozdovi so postali ekonomični. 
Janez je vseskozi vedel, da les 
ovrednoti le lesna industrija, ki 
naredi končni izdelek. Pod nje-
govo taktirko so bila na obeh 
straneh Javornika narejena naj-
bolj opremljena in mehanizirana 
skladišča hlodovine.

Ob vsem tem pa ni nikoli pozabil na čut za sočloveka. 
Veliko naporov je bilo vloženih v izboljšanje delovnih 
in življenjskih  razmer za proizvodne delavce. na 
drugi strani pa je Gozdno gospodarstvo Postojna 
postalo generator strokovnega znanja in  kakovostnih 
kadrov inženirjev, magistrov in doktorjev znanosti.

Zaradi svoje zavezanosti napredku in znanju je 
v času svojega življenja prejel prestižne nagrade:
– Prešernovo nagrado za diplomsko delo,
– red dela z zlatim vencem;
– priznanje Turistične zveze Slovenije;
– priznanje notranjske medobčinske gospodarske 

zbornice.
Janez je vedel, da sta gozd in les najžlahtnejša 

dela našega planeta. Znal je poiskati zverižen les in 
mu vdahniti dušo in lepoto. Vsi 
namreč dobro poznamo njegove 
prečudovite rezbarske izdelke, 
popotniške kljuke, ptičje krmil-
nice in še marsikaj. Lahko trdim, 
da je bil Janez človek, ki je sadil 
drevesa in sadil upanje.

Janez, naj ti v slovo prišepnem 
še naslednje:

Med drevesi nenehno lebdi 
glasba, vendar mora biti naše srce 
zelo spokojno, da jo sliši.

Mag. Frenk KOVAč
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Uvodnik Znanstvena razprava

1 UVOD
Posledice ekonomske krize, zmanjšanje obsega 
gradbenih del, zmanjševanje števila zaposlenih 
v lesni industriji in čedalje večja konkurenca 
tujih podjetij vplivajo na celotno gozdno-lesno 
proizvodno verigo. Optimalno razmerje med pro-
izvodnjo in predelavo slovenskega okroglega lesa 
je ključno z vidika dodajanja vrednosti domačemu 
lesu in razvoja industrije. V prispevku so nave-
deni in kritično ovrednoteni trendi na področju 
predelave in izvoza okroglega industrijskega lesa.

2 PROIZVODNJA IN PREDELAVA 
OKROGLEGA LESA

Lani je posek po podatkih Zavoda za gozdove 
Slovenije (ZGS) dosegel rekord, odkar obstajajo 
zgodovinski viri o poseku za Slovenijo (na primer: 
Žumer, 1968) – torej v zadnjem stoletju. Poveče-
vanje proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov 
(evidentiranega v zadnjih 20-ih letih, neevidenti-
rani posek ni zajet v prikazih) je razvidno iz slike 
1. Opazen je trend povečevanja deleža listavcev 

*Opomba: Prispevek je nastal na podlagi predavanja z 
naslovom Predvidena poraba gozdnih lesnih sortimentov 
in primarnih lesnih proizvodov na posvetu: Izkoriščanje 
gozdnih proizvodov v slovenskem gospodarstvu, ki 
je bil 16. novembra 2011, organizirali pa sta ga Zveza 
gozdarskih društev Slovenije in Zveza lesarjev Slovenije.

1 M. P., mag., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana 

GDK 835(497.4)(045)=163.6

Poraba industrijskega okroglega lesa v Sloveniji*
Industrial Roundwood Consumption in Slovenia

Mitja PIŠKUR1

Izvleček:
Piškur, M.: Poraba industrijskega okroglega lesa v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 4. V slovenščini z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
V prispevku so predstavljeni in kritično ovrednoteni trendi proizvodnje, porabe in zunanjetrgovinskih tokov 
okroglega lesa, in sicer s poudarkom na industrijskem okroglem lesu. V gozdno-lesni proizvodni verigi sta bila v 
letu 2011 dosežena dva rekorda: največji posek in največji izvoz nepredelanega okroglega lesa. Smeri proizvodnje 
in porabe industrijskega okroglega lesa sta divergentni, posledica česar je povečevanje izvoza. Slovenija drsi v smer, 
da lahko postane surovinski bazen za lesnopredelovalne obrate v tujini.
Ključne besede: Slovenija, predelava okroglega lesa, zunanja trgovina, industrijski okrogli les, lesni proizvodi

Abstract:
Piškur, M.: Industrial Roundwood Consumption in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
70/2012, vol. 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 6. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic. 
The article presents and critically evaluates trends of roundwood production, consumption, and external trade 
flows with emphasis on industrial roundwood. Two records were achieved in the forest-wood production chain in 
the year 2011: the largest harvest and the largest export of the unprocessed roundwood. The trends of roundwood 
production and roundwood consumption diverge and this results in increasing export. Slovenia drifts in the 
direction where it can become a raw material pool for wood processing plants abroad.
Key words: Slovenia, roundwood processing, external trade, industrial roundwood, wood products

v skupnem poseku, ki se je lani približal 50-im 
odstotkom.

V proizvodnji GLS po drugi svetovni vojni do 
danes so izraziti trije vrhovi:
1. obdobje prve petletke po drugi svetovni vojni: 

za namene obnove in izvoz,
2. obdobje 1980–1989: največja industrijska 

predelava okroglega lesa (Slika 2),
3. obdobje po letu 2005: povečana proizvodnja 

GLS zaradi podlubnikov v letih 2005–2007 in 
obdobje po vstopu v Evropsko unijo.
Zanimivo je, da sta bila prva dva vrha v pro-

izvodnji GLS predvsem posledica usklajenega 
načrtovanja poseka s širšimi potrebami na nacio-

Do kje še lahko gremo?
Povsod poudarjamo, kakšen pomen ima gozd, postavljamo mu vedno nove 
in nove naloge, razglašamo ga za rešitelja naših okoljskih težav, povzdigujemo 
njegov pomen za naše zdravje,  pojemo mu slavospeve, hkrati pa mu vsako leto 
namenjamo manj in manj denarja. In to se dogaja že kar precej časa. Tudi ko 
še ni bilo gospodarske in finančne krize,  se je v okviru resornega ministrstva 
delež za gozdarstvo stalno zmanjševal.

Vse manj vlagamo v gozdove, tako v izgradnjo kot vzdrževanje gozdnih pro-
metnic, v obnovo, nego, varstvo, vse bolj je podhranjena javna gozdarska služba.

Sploh o gozdu, ki pokriva skoraj dve tretjini države, govorimo le ob posa-
meznih ekscesih ali ko pripravljamo kakšne obrazložitve in podatke za Bruselj 
ali se hvalimo z njim pred tujci. 

Vedno in povsod tudi poudarjamo, da je les naša strateška surovina, da je 
les od vseh materialov energetsko najmanj obremenjujoč. 

V kar največji mogoči meri izrabljamo vse ekološke in socialne vloge gozda, 
žal pa še v premajhni meri izkoriščamo les z mnogo preskromno lesno predelavo 
in s tem njegovo ekonomsko vlogo.

Javni gozdarski službi smo naložili številne naloge, koristne in potrebne 
za ohranitev ter usmerjanje razvoja našega edinega in največjega naravnega 
bogastva. 

Ko pa gre za denar, na vse to pozabimo.
Javno gozdarsko službo smo, kot kaže, pripeljali do stopnje, da ne more 

več opravljati vseh svojih terenskih nalog, kar je nujno, saj gozdar more in 
mora uspešno delovati le v gozdu. Razmere so podobne  tistim pod Avstro-
-Ogrsko in Jugoslavijo med vojnama, ko že tako skromno število gozdarjev 
javne nadzorno pospeševalne službe ni imelo poravnanih potnih stroškov 
za terenski nadzor in svetovanje, postali so pisarniški delavci, razvoj gozdov 
pa je šel svojo rakovo pot. Prav pomanjkanje gozdarskega osebja v drobno-
-lastniški zasebni kmečki posesti in gospodarske krize so pustošile naše 
kmečke gozdove od zemljiške odveze in odprave servitutov do začetka druge 
svetovne vojne.

Vse manj gozdarskega osebja v javni gozdarski službi, pomanjkanja denarja 
za delo na terenu in vse manj denarja za vlaganja v kmečke gozdove nas lahko 
tudi v sedanji gospodarski krizi vodi na  nezaželeno pot.

Za konec še tole: javna gozdarska služba, kot je videti že zadnjih nekaj let, 
tudi nima sredstev za nabavo strokovne literature, čeprav  znanost še vedno 
prinaša vedno nova znanja in spoznanja. Na KE si Zavod za gozdove Slovenije, 
kot  kaže, ne more več privoščiti tudi Gozdarskega vestnika.

Težko bo naši deželi, če bo nadaljevala po tej poti.
Gotovo je treba in je mogoče kje kaj prihraniti. Varčevati z enakimi vatli 

kar povprek pa gotovo ni modro. Dolgoročno bomo krepko  poravnavali še 
te račune.

Mag. Franc PERKO



GozdV 70 (2012) 4 181GozdV 70 (2012) 4180

Slika 1: Proizvodnja 
gozdnih lesnih sorti-
mentov (GLS) v 
Sloveniji
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nalnem nivoju: v prvem primeru je šlo za obdobje 
povojne obnove in izvoza za vsako ceno zaradi 
industrializacije države (Turk, 1955), v drugem za 
obdobje največjega obsega industrijske predelave 
lesa (Slika 2). Tretje obdobje je drugačno, saj ne 
kaže povezav s trendi predelave (povpraševanja) v 
lesno-predelovalni industriji – viški se predvsem 
izvozijo v tujino v nepredelanem stanju (Slika 4).

Zgodovinski pogled na obseg proizvodnje 
izbranih lesnih proizvodov skozi daljše časovno 
obdobje je zanimiv kazalnik stanja lesnopre-
delovalne industrije. Z industrijskim razvojem 
predelave lesa in velikim obsegom proizvodnje 
končnih izdelkov iz lesa (na primer pohištvo) je bil 

vrhunec dosežen v 80-ih letih prejšnjega stoletja. 
Po krizi in razpadu Jugoslavije ter posledični izgubi 
trgov je sledil globok padec obsega proizvodnje 
‘‘primarnih‘‘ lesnih proizvodov. S stabilizacijo širših 
družbeno-političnih razmer se je proizvodnja 
povečevala do obdobja največje konjunkture, 
čemur je po recesiji sledil zopet globok padec. Lani 
je poraba industrijskega okroglega lesa ostala na 
podobni ravni kot leta 2010, ko je dosegla dno. 

Podrobnejši prikaz predelave industrijskega 
okroglega lesa za zadnja leta je predstavljen v 
sliki 3 s prikazom bilančnega obsega predelave 
okroglega industrijskega lesa v slovenskih pod-
jetjih v obdobju 2006–2011. Trend obsega porabe 
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Slika 2: Proizvodnja 
žaganega lesa in lesnih 
plošč v obdobju 1965–
2010

industrijskega okroglega lesa neposredno kaže 
na dinamiko obsega primarne predelave lesa, še 
posebno na zmanjševanje predelave hlodovine ter 
zmanjšanje rabe celuloznega lesa za proizvodnjo 
kemične celuloze. 

3 ZUNANJA TRGOVINA Z 
OKROGLIM LESOM

Lani je po začasnih podatkih izvoz okroglega lesa 
presegel magično mejo milijon m3, kar je največ 
v zgodovini Slovenije. Zaradi sistema zbiranja 
podatkov o zunanji trgovini je dejanski izvoz še 
nekoliko večji, kar je bilo dokazano na primeru 
izvoza hlodovine v Avstrijo (Piškur, 2010a). Pove-
čanje evidentiranega poseka v minulem letu (za 

Opomba: IND-OKL: 
Industrijski okrogli les 
2011*: preliminarna 
ocena Gozdarskega 
inštituta Slovenije

Slika 3: Bilančna poraba 
industrijskega okroglega 
lesa v Sloveniji

15 % glede na leto 2010) se je odrazilo predvsem 
v povečanju izvoza hlodovine iglavcev (v največji 
meri v Avstrijo) in lesa slabše kakovosti listavcev 
(Italija in v zadnjih letih Avstrija). Značilnosti 
zunanje trgovine z okroglim lesom najbolje 
prikazuje bilančni prikaz neto zunanje trgovine 
(izvoz-uvoz). Trendi neto zunanje trgovine kažejo 
na presežke hlodovine iglavcev, tehnološko zao-
stajanje večine slovenskih žagarskih obratov in 
posledično nekonkurenčnost ter tržna razmerja 
med cenami doma in v tujini. V sliki 4 se zrcali 
tudi prenehanje proizvodnje kemične celuloze v 
podjetju VIPAP Videm Krško, d. d., v letu 2006, 
zaradi česar se je del lesa slabše kakovosti za 
proizvodnjo celuloze preusmeril na druge trge v 
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tujini, del pa se je preusmeril v industrijske obrate 
v Sloveniji, ki proizvajajo vlaknene in iverne plošče. 
Zaradi relativne majhnosti slovenske industrijske 
proizvodnje lesnih proizvodov se težave ali zaprtje 
obratov hitro zrcalijo v spremembah v zunanji 
trgovini, in sicer v izvozu in tudi uvozu. 

Popolno nasprotje v razmerjih med proizvodnjo 
okroglega industrijskega lesa in izvozom je bilo pri-
sotno v obdobju največje predelave industrijskega 
okroglega lesa v Sloveniji med 80-imi in 90-imi 
leti prejšnjega stoletja, ko je industrija uvažala 
več kot 800.000 m3 industrijskega okroglega lesa 
(v letu 1981: 963.000 m3); v tej količini je bilo od 
150.000 m3 do 200.000 m3 hlodovine (Opomba: 
podatki za obravnavana leta so preračunani na 
podlagi poročil Samoupravne interesne skupnosti 
za gozdarstvo in Splošnega združenja lesarstva 
Slovenije (Arhiv RS, 2011)).

Kot zanimivost: v letu 2010 je izvoz lesa in 
lesnih izdelkov (brez celuloze in papirja) znašal 1,6 
milijona ton, od tega je bilo nepredelanega lesa v 
obliki okroglega lesa in lesnih ostankov 1,1 mili-
jona ton (69 %). Pred drugo svetovno vojno, leta 
1937, je bilo iz Slovenije izvoženo 537.000 ton lesa 
in lesnih izdelkov, od tega je bilo nepredelanega 
lesa 144.000 ton (27 %). Takrat je več kot polovico 
izvoza po masi zavzemal žagan les (preračunano 
na podlagi Žumrovih podatkov (1968)).

4 ZAKLJUČEK
Analiza gibanj proizvodnje, predelave in izvoza 
potrjuje negativne trende v nekaterih segmentih 
slovenske gozdno-lesne proizvodne verige. V 
zadnjih letih se to dramatično odraža v obsegu 
predelave domačega okroglega industrijskega 
lesa, še posebno hlodovine, ki je ena izmed 
redkih obnovljivih surovin, ki jih ima Slovenija. 
Zmanjševanje obsega predelave industrijskega 
okroglega lesa v Sloveniji in povečevanje izvoza 
nepredelanega okroglega lesa potiskata Slovenijo 
v smer, kjer lahko postane surovinski bazen za 
lesnopredelovalne obrate v tujini. 

Celovito gledanje in vedenje o strateških usme-
ritvah v gozdno-lesni verigi je temeljito obravnaval 
Žumer (1968), ki je že pred več kot štiridesetimi 
leti opredelil, ‘‘za kaj se gre‘‘:

‘‘Najmočnejše jamstvo za prosperiteto gozdnega 
gospodarstva je dobro razvita industrija za pre-

delavo lesa. Industrija, ki je po svoji tehnološki 
strukturi in po kvantitativnih kapacitetah usklajena 
s surovinsko bazo in ki ob enaki količini surovine 
izdela večjo količino ali pa večjo vrednost produktov, 
obeta tudi gozdnemu gospodarstvu najugodnejše 
razvojne perspektive.‘‘(Žumer, 1968)

Parcialne rešitve, ki ne temeljijo na poglobljenih 
objektivnih analizah širših vidikov gozdno-lesne 
proizvodne verige in ki zasledujejo posamezne 
interese, imajo malo možnosti za večje pozitivne 
premike, saj je globalni trg po svoji naravi neus-
miljen; vendar pa je to za stroko lahko izziv in ne 
nasprotno – branjenje nečesa, kar se je izkazalo 
za premalo učinkovito, predvsem gledano z 
nacionalnega vidika dodajanja vrednosti lesu kot 
surovini ter s tem vsemi pozitivnimi doprinosi. 
Raziskava nakazuje dve usmeritvi: 

– v gozdno-lesni proizvodni verigi je smiselno 
iskanje večjih sinergij med gozdarskim načrto-
vanjem poseka, pridobivanjem lesa in potrebami 
lesnopredelovalne industrije z upoštevanjem 
tržnih gibanj,

– analize proizvodnje, tokov in rabe lesa so 
lahko podlaga za načrtovanje ukrepov in strate-
gij na nacionalni ravni ter so indikator stanja v 
lesno-predelovalni industriji. Sočasno so podatki o 
predvideni dinamiki količin razpoložljive surovine 
iz gozdov na trgu ter zunanjetrgovinski tokovi 
pomembni za razvoj in potencialno širjenje 
predelovalne industrije (npr. proizvodnja furnirja 
iz bukovine).
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1  UVOD
Pretežno zasebna gozdna posest, majhnost in 
razdrobljenost le-te, večinoma skromna opre-
mljenost in usposobljenost njihovih lastnikov 
so gotovo pomembna dejstva in hkrati razlogi, 
ki vplivajo na realizacijo možnega poseka v naših 
zasebnih gozdovih. Poleg tega so mnogi lastniki 
ekonomsko neodvisni od dela v svojem gozdu, 
hkrati pa se tudi malo zanimajo za to dejavnost.

Mehanizacija, ki jo v gozdu pri svojem delu 
uporabljajo zasebni lastniki, je večinoma starejša, 
poleg tega pa so tudi stroji nezadostno dodatno 
opremljeni s potrebno gozdarsko nadgradnjo. 
Zaskrbljujoča je tudi opremljenost ljudi z osebno 
varovalno opremo; nekateri jo sicer imajo, jo 
pa pri svojem delu manj pogosto uporabljajo. 
Pri profesionalnem in odgovornem delu veljajo 
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predpisi in pravilniki, ki opredeljujejo primerna in 
zahtevana delovna sredstva ter opremo za varno 
delo. V mnogih primerih, ko sami delamo v svojem 
gozdu, je opremljenost s stroji in drugo opremo 
pomanjkljiva. Ob neupoštevanju tehničnih in 
varnostnih pravil je tudi temu primerno velika 
verjetnost nezgod v zasebnih gozdovih.

Večino dela v teh gozdovih opravljamo na 
tradicionalen način – posek z motorno žago, 
transport lesa do kamionske ceste pa v veliki 
večini opravimo s traktorji najrazličnejših izvedb 
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in primernosti. Ob določenih predpostavkah in 
izpolnjenih pogojih bi v zasebnih gozdovih v več 
primerih lahko uporabljali tudi sodobnejše načine 
sečnje in transport lesa. Ne povsod – marsikje, 
kjer bi bilo mogoče, pa prav gotovo. Takšen način 
razmišljanja in ukrepanja bi gotovo prispevala k 
večji realizaciji možnega poseka.

V prispevku želimo predstaviti nekaj domačih 
in tujih raziskav, ki so bile narejene na področju 
gozdne tehnike in ekonomike, in z njimi osvetliti 
področja, za katera ocenjujemo, da so pomembna 
in hkrati povezana s problematiko realizacije 
možnih sečenj v zasebnih gozdovih. Taka področja 
so opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu, 
možnosti in pripravljenost za sodelovanje med 
lastniki gozdov ter potreba in morebitne posledice 
sodelovanja med lastniki gozdov z vidika tehno-
loškega posodabljanja procesa pridobivanja lesa.

2  STANJE OPREMLJENOSTI S 
STROJI IN OSEBNA VAROVALNA 
OPREMA PRI LASTNIKIH 
GOZDOV

V minulem obdobju je kar nekaj avtorjev ana-
liziralo opremljenost, delo in navade lastnikov 
pri delu v gozdu. To so bile poleg raziskovalcev 
(MEDVED, 2000, MARENčE, 1997) predvsem 
raziskave v okviru diplomskih del študentov, ki 
so bile omejene na različna območja v Sloveniji 
(hORVAT, 1995, KOVŠCA, 1996, KONEčNIK, 
1997, VERDERBER, 2010). Podatki zaradi raz-
ličnih metodoloških pristopov niso neposredno 
primerljivi, lahko pa iz njih sklepamo na stanje 
na tem področju. Pri analizi opremljenosti z 
motornimi žagami avtorji diplomskih del ugo-
tavljajo, da imajo posestniki v povprečju 1,4 do 
1,6 motorne žage, 1,3 do 1,4 traktorja, pri tem pa 
vitle uporablja manj kot polovica posestnikov, 
zajetih v raziskavah. Pri osebni varovalni opremi 
analize kažejo, da ima zaščitno čelado 21 do 37 % 
lastnikov gozdov, glušnike 16 do 22 %, primerno 
obleko 9 do 21 %, obutev 62 do 65 % in rokavice 
70 do 94 % primerov. Pri tem je treba poudariti 
pomembno razliko – opremo zgolj imajo ali pa 
jo pri svojem delu tudi redno uporabljajo. Ob 
upoštevanju tega dejstva postanejo navedeni 
nezavidljivi deleži še manjši. Rezultati so daleč 
od želenega stanja, ga pa lahko privzamemo kot 

reprezentativno na področju opremljenosti za 
izvedbo gozdnih del v Sloveniji.

Poleg pomanjkljive in starejše opreme ter 
usposobljenosti za zahtevno delo v gozdu sta 
dodatno še ekonomska neodvisnost od gozda in 
nezanimanje mnogih lastnikov za delo v njem 
tista dejavnika, ki odločilno vplivata na majhno 
realizacijo načrtovanega etata. 

3  POVEZOVANJE LASTNIKOV 
GOZDOV KOT DEJAVNIK 
IZVEDBE GOZDARSKIH DEL

V cilju intenziviranja gospodarjenja z zasebnimi 
gozdovi se v zadnjem času vedno bolj izpostavlja: 
povezovanje lastnikov gozdov, njihovo skupno 
nastopanje na trgu, skupna nabava in uporaba 
strojev, oskrba z osebno varovalno opremo in pri-
dobivanje potrebnih informacij za gospodarjenje.

Takšno aktivno članstvo v interesnih skupinah 
je pomembno za pridobivanje zavesti o kolektiv-
nem delovanju, ki omogoča samoorganizacijo in 
sodelovanje, pa tudi za izboljšanje gospodarjenj 
a z gozdovi. Vendar pa povezovanje lastnikov 
gozdov ne more rešiti vseh težav, lahko jih le omili 
(MORI, 2008). Lokalna združenja lastnikov gozdov 
so dobrodošla, saj lastniki prek njih lahko veliko 
bolj izražajo svoje interese kot vsak posameznik, 
intenzivirajo gospodarjenje in pravočasno prido-
bijo potrebne informacije.

Pripravljenost lastnikov za povezovanje in 
njihova pričakovanja od oblik povezovanja so v 
prvi vrsti odvisna od njihovih neposrednih inte-
resov, ki so povezani z njihovimi potrebami, cilji, 
motiviranostjo in socialno-demografskimi dejav-
niki. Na drugi strani pa so omejeni s posestnimi 
in lastninskimi razmerami, zato se povezujejo v 
različne oblike (PEZDEVŠEK MALOVRh, 2010). 
Rezultati raziskave kažejo, da večjo pripravljenost 
za povezovanje izkazujejo mlajši lastniki (mlajši 
od 50 let), ki imajo v lasti večje posesti (več kot 
10ha) (PEZDEVŠEK MALOVRh et. al., 2010). 
Nadalje smo ugotovili, da od oblik povezovanja 
v prvi vrsti pričakujejo pomoč pri trženju lesa 
(33,7%), izobraževanju (24,1%), svetovanju pri 
gospodarjenju (21,3%), podjetniških storitvah 
(15,5%), pomoči pri gradnji cest (8,4%) in zastopa-
nju njihovih interesov pri sprejemanju zakonodaje 
(8,7%) (PEZDEVŠEK MALOVRh et.al., 2011).

V Sloveniji se je skozi čas spreminjala organi-
ziranost lastnikov gozdov. Kot prva oblika pove-
zovanja lastnikov gozdov so se pojavile zadruge, 
katerih prvenstvena naloga je bila pospeševanje 
gospodarskih koristi in učinkovitosti članov. Po 
osamosvojitvi Slovenije so se pojavile nove oblike 
povezovanja lastnikov gozdov, kot so strojni krožki 
in strojne skupnosti, kjer lastniki gozdov med seboj 
sodelujejo pri rabi strojev in tako zmanjšujejo 
stroške, dosegajo večjo delovno produktivnosti 
in kakovost dela, hkrati pa se jim odpre možnost 
za pridobivanje dodatnega dohodka z delom na 
drugih kmetijah. Anketa med lastniki, ki sodelu-
jejo pri nakupu in rabi strojev (n = 50), je pokazala, 
da pri skupni nabavi in rabi strojev ni večjih težav, 
poskrbljeno je za delitev stroškov vzdrževanja in 
popravil, časovno dinamiko rabe strojev, zbiranje 
sredstev za amortizacijo in skladiščenje strojev. 
Nadalje anketirani lastniki gozdov vidijo predno-
sti sodelovanja pri rabi strojev predvsem v večji 
izkoriščenosti strojev, delitvi stroškov za nakup 
in manjših stroških dela (OTO, 2010).

V zadnjih letih so se začeli lastniki organizirati 
tudi v društva lastnikov gozdov, katerih glavni 
poudarek je na informiranju lastnikov, svetovanju 
pri trženju lesa, skupinski nabavi osebne varovalne 
opreme ter zastopanju skupnih interesov članov. 
Težišče dela društev lastnikov gozdov je tudi pri 
izobraževanju za kakovostno in učinkovitejše delo 
v gozdu. Pri tem posebno pozornost namenjajo 
usposabljanju lastnikov za varno delo v gozdu, 
saj se vsako leto pri sečnji in spravilu v gozdu 

zgodi veliko nesreč. Takšen je tudi primer društva 
lastnikov gozdov ob Lahinji in Kolpi, ki je bilo 
ustanovljeno leta 2004 z namenom povezovanja 
lastnikov gozdov, med katerimi prevladuje majhna 
gozdna posest (povprečno 0,5 ha). Pri tem je treba 
poudariti, da gre za posameznike, ki so se včlanili 
v društvo in tako posredno pokazali tudi večje 
zanimanje za delo v gozdu. 

Anketa med člani društva (n = 78) je pokazala, 
da imajo lastniki v svoji posesti v povprečju 2 
motorni žagi, 1,3 traktorja, vitle pa v povprečju 
uporablja okoli 70 % anketiranih. Razen pri 
uporabi vitlov ne ugotavljamo bistvenih razlik 
z doslej obravnavanimi anketami. Pri osebni 
varovalni opremi pa so izrazitejše razlike med 
lastniki. V preglednici 1 navajamo podatke iz nekaj 
dosedanjih anket (hORVAT, 1995, KOVŠCA, 
1996, KONEčNIK, 1997). Ugotavljamo, da je 
opremljenost zelo pomanjkljiva, boljša je le pri 
uporabi zaščitne obutve in rokavic.

Pri osebni varovalni opremi članov omenje-
nega društva pa je stanje v primerjavi z doslej 
omenjenimi podatki precej boljše (preglednica 
2). K temu je gotovo odločilno prispevala skupna 
nabava opreme, ki jo takšno povezovanje tudi 
omogoča (VERDERBER, 2010).

Med člani društva ima čelado 85 % lastnikov, 
zaščitno mrežico 70 %, glušnike 67 %, zaščitne 
hlače 65 %, primerno obutev 64 % in rokavice 
83 % lastnikov. Tudi ti deleži so nekoliko manjši, 
ko lastnike povprašamo o dejanski uporabi vse 
naštete opreme pri njihovem delu. Pri obutvi in 

Preglednica 1: Osebna varovalna oprema lastnikov zasebnih gozdov

Vir podatkov
Čelada Zaščita vida in 

sluha Primerna obutev Rokavice Zaščitne hlače

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima  
(%)

uporablja 
(%)

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima  
(%)

uporablja 
(%)

horvat 1995 21 10 17 5 65 54 74 49 ni pod. ni pod.
Kovšca 1996 38 11 22 5 ni pod. ni pod. 84 60 ni pod. ni pod.
Konečnik 1997 37  9 17 5 62 47 94 70 9 3

Preglednica 2: Osebna varovalna oprema članov društva lastnikov gozdov

Društvo  
lastnikov gozdov

Čelada Zaščita vida in 
sluha Primerna obutev Rokavice Zaščitne hlače

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima 
(%)

uporablja 
(%)

ima 
(%)

uporablja 
(%)

85 80 69 57 68 64 85 83 65 62

Marenče, J., Pezdevšek - Malovrh, Š., Krč, J.: Organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek v realiza-
ciji možnega poseka v zasebnih gozdovih

Marenče, J., Pezdevšek - Malovrh, Š., Krč, J.: Organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek v realiza-
ciji možnega poseka v zasebnih gozdovih



GozdV 70 (2012) 4 187GozdV 70 (2012) 4186

rokavicah razlike niso bistveno drugačne od dose-
danjih prikazanih rezultatov, z drugo opremo pa 
so člani društva precej bolje opremljeni. Želimo 
poudariti, da poleg koristi, ki jih sicer prinaša 
tovrstno povezovanje lastnikov, lahko članstvo 
v takšnih združenjih prispeva k bistveno boljši 
opremljenosti lastnikov gozdov, s tem pa tudi k 
njihovemu varnejšemu delu v gozdu.

4  MOŽNOSTI UPORABE 
SODOBNEJŠIH TEHNOLOGIJ V 
ZASEBNIH GOZDOVIH

Povezovanje med lastniki gozdov lahko pripo-
more k racionalizaciji izvedbe del v primeru, ko 
je razdrobljena posest ovira za rabo sodobnih 
tehnologij. Zato v nadaljevanju želimo prika-
zati rezultate analize o možnosti rabe sodobnih 
tehnologij v slovenskih zasebnih gozdovih. Ana-
lizirani so obeti rabe strojne sečnje v različicah, 
vezanih na količino t. i. socialnega kapitala, ki je 
opredeljen kot sposobnost ljudi za sodelovanje 
(PUTNAM 1993, BOGATAJ 2009). Sodelovanje 
in združevanje je postalo nujno tudi za države, 
ki imajo v primerjavi s Slovenijo bistveno večjo 
povprečno gozdno posest. Tuje izkušnje z zdru-
ževanjem lastnikov gozdov kažejo na eno izmed 
zgodb o uspehu pri gospodarjenju z zasebno 
gozdno posestjo.

V posebni raziskavi smo analizirali možnosti 
prostorskega združevanja zasebne gozdne posesti 
in jih primerjali s stanjem nepovezanosti – vse to 
v povezavi z dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost 
rabe sodobnih tehnologij pri delu v gozdarstvu 
(KRč, 2006). Na temelju izbranih meril smo izlo-
čili 54.460 ha zasebnih gozdov. Izbrane površine 
smo najprej analizirali prostorsko in z vidika 
razvojnih faz gozdnih sestojev. Največ izbranih 
površin zasebnih gozdov je na mariborskem in 
ljubljanskem območju. Na večini območij pre-
vladujejo debeljaki, kar z vidika konkurenčnosti 
rabe strojne sečnje v primerjavi s t. i. klasičnimi 
tehnologijami ni ugodno.

Rezultati analize lastninske strukture izbranih 
površin kažejo, da imamo na kar 3/4 površinah, 
primernih za strojno sečnjo, povprečno zasebno 
parcelo manjšo od 8 ha. Tuji viri to navajajo 
(BULTEMEIER in sod., 1998) kot najmanjšo 

velikost, ki naj bi jo imela delovišča pri strojni 
sečnji. Med izbranimi odseki je samo dobre 3 % 
odsekov z več kot 30 ha, kar isti viri priporočajo 
za najmanjšo površino uporabe strojne sečnje, kjer 
ni potreben vmesni premik strojev s prevozom 
na posebej prirejenih prikolicah.

Z vidika posameznega lastnika je odstotek 
izbranih površin še precej manjši. Med sloven-
skimi lastniki gozdov, ki imajo gozdne posesti 
primerne za strojno sečnjo, je namreč le 1,32 % 
takih, katerih velikost posamezne parcele zadošča 
že omenjenim nemškim merilom za najmanjšo 
velikosti delovišča, kjer je mogoče gospodarno 
uporabiti strojno sečnjo.

Nadalje so nas zanimali pogoji za možnost 
organiziranja skupne izvedbe del v zasebnih 
gozdovih, ki so primerni za strojno sečnjo. 
Rezultati modelnega združevanja kažejo, da bi 
bilo mogoče na državni ravni z združevanjem 
sosednjih odsekov v zasebni lasti oblikovati 2.694 
prostorsko ločenih površin povprečne velikosti 
32,12 ha. Od tega jih je po številu skoraj 1/3 (31,3 
%) večjih od 8 ha. 31,3 % modelno združenih 
površin po številu pa je po površini več kot 94 
% od skupno izbrane površine, opredeljene kot 
primerne za strojno sečnjo. Med njimi je tudi 2/3 
takih, ki presegajo 30 ha. 

Iz ugotovitve lahko povzamemo, da glede na 
merilo velikosti delovišča z združevanjem dela 
med sosednjimi lastniki gozdov lahko ustvarimo 
možnosti, kjer bi lahko strojno sečnjo uporabili na 
veliki večini modelno izbranih površin v zasebnih 
gozdovih, ocenjenih kot primerne za rabo strojne 
sečnje (KRč, 2006).

Na drugi strani pa se postavlja vprašanje, kljub 
ugodnim sestojnim in terenskim razmeram, ali 
je pripravljenost lastnikov za sodelovanje pri rabi 
sodobnih tehnologij. Rezultati ankete, opravljene 
med lastniki gozdov (n = 52), so pokazali, da se 
je 78,8 % anketiranih pripravljenih povezati z 
drugimi lastniki pri rabi strojne sečnje. Največje 
zanimanje so izkazali lastniki, ki imajo v lasti manj 
kot 10 ha gozda (62,2 %), in lastniki večjih posesti 
(PEZDEVŠEK MALOVRh, 2006). 

Do uporabe sodobnih tehnologij so nekateri 
lastniki gozdov nezaupljivi, ker se bojijo, da bi se 
jim zmanjšala možnost za delo v svojem gozdu 
(46,2 %) in možnost za pridobitev dohodka iz 

dela v svojem gozdu (36,5 %). Lastniki gozda pa 
v sodobnih tehnologijah vidijo tudi prednosti, 
kot so večja možnost za pridobitev dohodka (38,5 
%), več časa za nove oziroma druge gospodarske 
aktivnosti (65,4 %), več prostega časa (46,2 %), 
zmanjšanje števila nezgod (76,9 %), povečanje 
stopnje negovalnih del (53,8 %) in boljša rea-
lizacija možnih sečenj (75,0 %) (PEZDEVŠEK 
MALOVRh, 2006).

Med anketiranimi je 36,5 % takih, ki bi delo 
prepustili gozdarskim gospodarskim družbam, ki 
delo opravljajo s sodobnimi tehnologijami. Delo pa 
bi prepustili izvajalcem (gozdarskim gospodarskim 
družbam), če sami ne bi imeli opreme (57,7 %), ne 
bi imeli časa (48,1 %), če bi bilo delo hitreje (23,1 
%) ali bolj kakovostno opravljeno (46,2 %) in če bi 
imeli v primeru oddaje dela večji dohodek (65,4 
%) (PEZDEVŠEK MALOVRh, 2006).

5  RAZPRAVA

Kje vidimo rešitve za posodabljanje in boljše delo 
v zasebnih gozdovih? 

Različne oblike povezovanja lastnikov gozdov 
so stroki lahko v pomoč pri uresničevanju ciljev 
gospodarjenja, od katerih je sečnja pomemben del. 
To je lahko ena od poti, ki vodi k uresničitvi tega 
cilja. Po tej poti je mogoče hoditi: za to imamo 
primerno mehanizacijo, pomembnega znanja 
je tudi vsak dan več, treba je predvsem hoteti. 
Razmere, v katerih opravljamo dela v zasebnih 
gozdovih, nas silijo poiskati drugačne, predvsem 
pa boljše poti.

Morda je prišel tudi čas, ko se bomo v stroki 
morali vprašati, ali je še smiselno pospeševati 
množičnost pri delu. Proti je več dejstev:
–  zahteva po koncentraciji dela pri učinkoviti rabi 

sodobnih tehnologij in velik vložek sredstev za 
tehnološko posodabljanje,

–  veliko nesreč pri delu, kjer imamo zane-
sljivo statistiko le v primeru smrti. Pri vseh 
lažjih nezgodah, ki nastajajo predvsem zaradi 
pomanjkljive usposobljenosti in opremljenosti, 
pa sploh nimamo evidence,

–  povečano število izvajalcev del povzroča večanje 
potreb po dodatni opremi in mehanizaciji. Že 
sedaj pa se soočamo s problemom izkoriščanja 
obstoječih zmogljivosti za delo v gozdarstvu. 

V svetovnem merilu je namreč Slovenija na 
prvem mestu po številu traktorjev na prebivalca 
(sledita ji Irska in Avstrija). 
S povečevanjem socialnega kapitala (horizon-

talno s pospeševanjem različnih oblik združevanja 
lastnikov gozdov in vertikalno poslovno zdru-
ževanje deležnikov na verigi dodane vrednosti 
lesu) gremo v pozitivni smeri nasproti vsaj dvema 
dejavnikoma, ki pripomoreta k višji realizaciji 
možnih sečenj: tehnološkemu posodabljanju in 
racionalnejši izvedbi predvidenih del v gozdovih. 
hkrati se izboljšujejo možnosti za povečevanje 
dodane vrednosti na vsej gozdno-lesni verigi, ki 
jo tudi Slovenija vse bolj prepoznava kot strateško 
gospodarsko področje.

Poti je več. S skupnimi močmi moramo poiskati 
nove, drugačne, boljše, predvsem pa racionalne 
poti k večji realizaciji možnih sečenj – seveda 
povsod tam, kjer je to mogoče in strokovno 
sprejemljivo.
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1 VLOGA KMETIJSKO-GOZDARSKE 
ZBORNICE 

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki 
je bila ustanovljena leta 2000, je nevladna 
stanovska organizacija fizičnih in pravnih 
oseb v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s 
kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom. Njena 
osrednja naloga je varovati in zastopati njihove 
interese, jim svetovati in pospeševati gospodarno 
in okolju prijazno kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica združuje 
med drugim lastnike gozdov, ki imajo v lasti 
52 % slovenskih gozdov oziroma skoraj 70 % 
zasebnih gozdov.

V okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice je 
organiziran tudi oddelek za gozdarstvo in obno-
vljive vire, katerega ena glavnih nalog je večja 
učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi 
za povečanje dohodka lastnikom gozdov ter večjo 
uporabo lesa in lesnih izdelkov med domačimi 
potrošniki. Žal je gozdarstvo v okviru Kmetij-
sko-gozdarske zbornice Slovenije zaradi raznih 
vzrokov kadrovsko podhranjeno, saj smo v tem 
v tem trenutku v zborničnem sistemu zaposleni 
le trije gozdarski strokovnjaki, ki zato nismo tako 
operativno uspešni, kot bi lahko bili. Nenehno pa 
opozarjamo na neustrezno politiko v gozdarstvu 
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in z gozdarstvom povezanih panog, zaradi katere 
ostaja v gozdu na leto najmanj 4 milijone m3 
neizkoriščenega lesa.

2  NEIZKORIŠČEN LESNI 
POTENCIAL V ZASEBNIH 
GOZDOVIH

če se v državnih gozdovih nekako načrtno 
gospodari in dejanski posek vsaj približno dosega 
načrtovani možni posek, je situacija v zasebnih 
gozdovih popolnoma drugačna. 

Zasebni gozdovi obsegajo 75 % slovenskih 
gozdov. V letu 2010 se je v Sloveniji v zasebnih 
gozdovih posekalo manj kot 54 % načrtovanega 
možnega letnega poseka oziroma zgolj 28 % 
letnega prirastka lesa. Občine so s tega vidika 
še slabši gospodarji, saj se je v občinskih goz-
dovih v letu 2010 s posekom izkoristilo manj 
kot 12 % letnega prirastka. Pri iglavcih se seka 
pretežno debelejše drevje, zaradi visokih cen drv 
za kurjavo je pri listavcih nekoliko bolj zanimiv 
tudi drobnejši in slabši les. Priložnosti in rezerv 
je še veliko. 

Strokovna razpravaMarenče, J., Pezdevšek - Malovrh, Š., Krč, J.: Organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek v realiza-
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Preglednica 1: Posek v zasebnih gozdovih v letu 2010 (Vir ZGS, 2011)

Posek
Do 30cm Nad 30 cm Skupaj

m3 % m3 % m3 %
Iglavci 174.027 14,5 1.029.587 86,5 1.203.614 100
Listavci 329.011 33,2 663.036 66,8 992.047 100
Skupaj 503.038 22,9 1.692.623 77,1 2.195.661 100

3 OVIRE IN MOŽNOSTI ZA VEČJO 
IZRABO LESNEGA POTENCIALA 
IZ ZASEBNIH GOZDOV 

Prednosti lesa kot nacionalne dobrine lahko izko-
ristimo le z intenzivnejšim svetovanjem lastnikom 
za večjo mobilizacijo lesa ter nadaljnjim organi-
ziranjem lesnopredelovalne industrije. Ob večji 
mobilizaciji lesa za lesno predelovalno industrijo 
pa ima velik potencial tudi izkoriščanje slabšega 
lesa za biomaso. Potreben je sistematičen pristop 
k odstranjevanju ovir za aktivnejšo vlogo lastnika 
pri mobilizaciji lesnega potenciala ter spodbujanje 
boljše mobilizacije lesa, ki bi se približala načrto-
vanemu možnemu poseku. 

3.1  Načrtovanje v gozdarstvu
Za vse slovenske gozdove imamo narejene goz-
dnogospodarske in gozdnogojitvene načrte. Z 
uveljavljenim gozdarskim načrtovanjem v Slo-
venija se bolj ali manj zagotavlja vlogo gozdov v 
javnem interesu. Zasebni interes lastnikov gozdov 
pa je v samem postopku nastajanja načrtov nekako 
zapostavljen, kar se odraža predvsem pri dejan-
ski izvedbi postopkov nastajanja in sprejemanja 
gozdarskih načrtov. čeprav imamo po mnogih 
mnenjih vzorno urejeno gozdarsko načrtovanje, 
je to velikokrat samo uresničevanje zakonskih 
obveznosti. Iz še tako dobrih načrtov namreč med 
drugim ne moremo preprosto povzeti, koliko na 
leto lahko lastnik gozda trajno poseka na svoji 
gozdni posesti, razen če njegova posest ne sovpada 
z odsekom oziroma oddelkom. Ta informacija je 
za lastnika bistvena pri načrtovanju letnih sečenj 
oziroma pridobivanju letnega dohodka. Velikokrat 
z ne dovolj premišljenimi načrtovanimi ukrepi 
tudi onemogočamo uporabo sodobnih, človeku 
prijaznejših tehnologij izkoriščanja gozda. 

Gozdarsko načrtovanje bi morali poenostaviti 
in mu bolj jasno določiti, čemu in komu je name-
njeno in ga v tem pomenu posodobiti. Lastnik 

gozda bi bil zagotovo bolj zainteresiran za sečnjo, 
če bi vedel za možni donos iz svojega gozda. Pri 
načrtovanju ukrepov bi morali v večji meri upo-
števati tudi ekonomske zakonitosti izkoriščanja 
gozda. V procesu nastajanja in sprejemanja goz-
darskih načrtov je treba zagotoviti aktivnejšo vlogo 
lastnikov gozdov. čas je, da bi razmislili tudi o 
umestitvi posestnih načrtov v sistem gozdarskega 
načrtovanja, ki bi zajeli razen gozdnogojitvenih, 
varstvenih in tehnoloških ukrepov tudi izračune 
trajne gospodarske uspešnosti gospodarjenja z 
gozdno posestjo in tako dosegli boljše prilagaja-
nje načrtovanja intenzivnosti gospodarjenja in 
interesom lastnika.

3.2  Razdrobljena gozdna posest 
V Sloveniji je zelo razdrobljena gozdna posest 
velika ovira za racionalno gospodarjenje z zaseb-
nim gozdom. V povprečju je zasebna gozdna 
posest manjša od 3 ha in še ta je v več kosih. 
Gozdnih posestnikov je okrog 314.000, če štejemo 
še solastnike, pa se ta številka poveča na okoli 
460.000. Drobni posestniki zaradi zahtevnosti 
gozdarske proizvodnje in absolutno nizkega 
finančnega rezultata iz gospodarjenja z gozdom 
v večini primerov niso zainteresirani za gospo-
darjenje z gozdom. Poseben problem so lastniki 
gozda, ki sicer živijo v mestih, nimajo pa niti 
interesa niti znanja za gospodarjenje z gozdom. 

Drugačen problem so agrarne skupnosti, ki 
so ponovno ustanovljene in pridobivajo gozdne 
površine na podlagi Zakona o denacionalizaciji in 
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti. 
Gre za posest, ki je po grobih ocenah velika okoli 
100.000 ha, katere večina je poraščena z gozdom. 
Zaradi administrativnih ovir pri pridobivanju 
premoženja in nadalje tudi pri upravljanju z njim 
je gospodarjenje s to posestjo zelo oteženo, v neka-
terih primerih celo nemogoče, saj so sedaj agrarne 
skupnosti skupnosti fizičnih oseb (solastnikov), 

med katerimi imajo nekatere več kot 180 članov, 
katerih število se z dedovanjem še povečuje. 

Pri drobni posesti je nujno združevanje lastni-
kov gozdov. Leta 1999 je nastalo prvo društvo 
lastnikov gozdov, leta 2006 pa so društva lastnikov 
gozdov ustanovila Zvezo lastnikov gozdov Slove-
nije, ki sedaj združuje približno 3000 lastnikov 
gozdov iz devetnajstih društev, treh strojnih 
krožkov in ene solastninske skupnosti. Vmes 
je leta 2000 začela delovati KGZS, ki združuje 
110.000 članov, od katerih je večina tudi gozdnih 
lastnikov. V Sloveniji je sicer tudi nekaj zadrug, ki 
se ukvarjajo z gozdarstvom, vendar so to večinoma 
organizacije, ki glavnino lesa odkupijo na trgu in le 
manjši del od svojih članov. V Sloveniji so agrarne 
skupnosti zaenkrat še popolnoma neorganizirane, 
podane pa so že pobude za povezovanje agrarnih 
skupnosti v vseslovensko zvezo agrarnih skupnosti. 

Za večjo izrabo lesnega potenciala moramo 
zaradi stroškovne učinkovitosti in konkurenč-
nejšega delovanja na lesnem trgu pospešiti in 
spodbujati združevanje lastnikov gozdov. V dru-
štva lastnikov gozdov jih je zaenkrat vključenih 
le 1 %, pri čemer na nekaterih predelih Slovenije 
lastniki še sploh niso organizirani. Potreben je 
tudi preboj k združevanju lastnikov gozdov na 
bolj ekonomskih temeljih. Agrarne skupnosti pa 
je treba najprej združiti in se takoj lotiti rekon-
strukcije zakonodaje, ki bo omogočala normalno 
upravljanje z njihovim premoženjem. 

Pri upravljanju z nepremičninami je učinkovit 
instrument tudi ustrezna davčna zakonodaja, ki bi 
morala razlikovati med lastniki gozdov, ki z gozdovi 
ustrezno gospodarijo in iz njih pridobivajo dohodek, 
in tistimi, ki z gozdom ne gospodarijo in jim je gozd 
bolj ali manj le kapitalska naložba ali pa še to ne.

Rebec, E.: Aktiviranje lesnega potenciala iz zasebnih gozdov Rebec, E.: Aktiviranje lesnega potenciala iz zasebnih gozdov
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3.3  Izobraževanje in usposabljanje 
lastnikov gozdov

Na področju izobraževanja in usposabljanja lastni-
kov gozdov s področja varnega dela v gozdu je bil 
v zadnjem času narejen velik napredek. Zavod za 
gozdove Slovenije v sodelovanju s Srednjo goz-
darsko šolo v Postojni vsako leto organizira sicer 
omejeno število tečajev za varno delo v gozdu, ki so 
zelo kakovostni in tudi zelo zaželeni med lastniki 
gozdov, tako da povpraševanje po tečajih presega 
ponudbo. Pogrešamo pa večjo transparentnost in 
dinamičnost organiziranja takih tečajev, da bi vsi 
lastniki gozdov imeli enake možnosti sodelovanja 
na njih. Velik primanjkljaj je nastal na področju 
izobraževanja s področja ekonomike gospodar-
jenja z gozdovi in drugih področij gozdarstva, ki 
zadevajo upravljanje z zasebno gozdno posestjo, 
da bi lastniki spoznali priložnosti, ki jih imajo 
zaradi posesti gozda. Tega področja zaenkrat 
sistematsko ne pokriva nobena služba. 

V prihodnje je treba več vložiti v izobraževanje 
in usposabljanje lastnikov gozdov. Razširiti je 
treba nabor izobraževalnih področij in v izobra-
ževalni sistem vključiti dodatne akterje. Le tako 
bodo lastniki gozdov spoznali priložnosti, ki jih 
imajo v svojem gozdu, in tako bolje izrabili lesne 
potenciale, seveda na varen način dela. 

3.4  Svetovanje lastnikom gozdov

V okviru javne gozdarske službe opravlja sveto-
vanje lastnikom gozdov Zavod za gozdove Slo-
venije. Največji del svetovanja poteka ob vodenju 
upravnega postopka za lastnikove ukrepe v gozdu. 
Takšno svetovanje je usmerjeno bolj k razlagi ome-
jitev, ki se postavljajo pri gospodarjenju z gozdom 
zaradi splošno koristne vloge gozda. Tako kot pri 
izobraževanju je nastal velik primanjkljaj pred-
vsem pri svetovanju z gospodarsko-tehnološkega 
področja, kako les posekati, spraviti in prodati, 
da bo gozdarsko gospodarstvo čim uspešnejše. 

V strukturi gozdarske javne službe zaenkrat 
nimamo subjekta, ki bi lastniku, recimo, svetoval 
in pomagal pri organizaciji skupnih sečenj, kar je 
zelo pomembno pri aktiviranju lesnega potenciala 
iz drobne posesti, ki je značilna za dobršen del 
Slovenije. Razen volunterskih energetskih sve-
tovalcev, ki so se izobraževali v okviru skupine 

LesEnSvet na področju lesne biomase in njene 
rabe za energetske namene, tudi nimamo mreže 
svetovalcev, ki bi lastnikom gozdov svetovali za 
večjo rabo lesne biomase za energetske namene. 

Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije 
ocenjujemo, da bi morali tudi glede na medna-
rodne zaveze Slovenije ter trenutna prizadevanja 
za ponovno vzpostavitev gozdne lesne verige 
vzpostaviti svetovalne strukture za intenzivnejše 
izkoriščanje in predelavo domače lesne surovine. 
Svetovanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slove-
nije na področju gozdarstva je sicer predvideno 
po Zakonu o kmetijsko-gozdarski zbornici vse od 
njene ustanovitve in se od leta 2000kljub našim 
prizadevanjem doslej ni vzpostavilo v celoti. 
Tako kot je že bilo v preteklosti, bi na terenu 
morali ponovno dobiti tudi svetovalce ali bolje 
pospeševalce, ki bi lastnikom gozdov svetovali 
in tudi pomagali pri organizaciji racionalnejših 
skupnih sečenj. Obstoječim temam svetovanja 
s področja varnega dela v gozdu, krojenja lesa, 
gojenja in varstva gozdov bi morali dodati še 
druge vsebine iz tehnologije sečnje, spravila, 
transporta in primarne predelave lesa, uporabe 
lesne biomase za energetske namene, poslovnih 
procesov, ekonomike gospodarjenja z gozdom, 
nadaljnje predelave lesa in prodaje lesnih proi-
zvodov ter drugih sorodnih področij.  

3.5  Odprtost gozdov
Primarni pogoj za racionalno izkoriščanje lesa iz 
gozdov je njihova ustrezna odprtost za spravilo in 
transport lesa. Sicer so slovenski gozdovi dobro 
opremljeni z gozdnimi cestami, pri čemer je treba 
poudariti, da so zasebni gozdovi, kjer imamo 8400 
km gozdnih cest, bistveno bolj zaprti kot državni 
gozdovi. V povprečju imamo v zasebnih gozdovih 
10,3 m/ha gozdnih cest, v državnih pa 12,8 m/ha. 
Povprečna odprtost slovenskih gozdov z vsemi 
cestami je 20,9 m/ha, se pa zelo razlikuje med 
gozdnogospodarskimi območji. 

Pred letom 1990 se je v slovenskih gozdovih 
letno zgradilo tudi več kot 200 km gozdnih cest. 
Žal se je nato izgradnja skoraj popolnoma ustavila. 
Malce upanja je prinesel Program razvoja podeže-
lja 2007–2013 z ukrepom Povečanje gospodarske 
vrednosti gozdov, s katerim naj bi izboljšali stanje 
tudi glede odprtosti zasebnih gozdov z gozdnimi 

prometnicami. Rezultat je bil sicer bil takojšen, 
vendar pod pričakovanji. Večina potencialnih 
prijaviteljev je namreč naletela na velike težave 
pri pridobivanju ustrezne dokumentacije. Glavni 
vzrok je bil solastništvo gozdnih parcel in potek 
gozdnih prometnic čez številne gozdne parcele 
v drobni posesti. V letih 2008 do 2010 se je v 
zasebnem sektorju – po podatkih Zavoda za 
gozdove Slovenije – zgradilo 43 km gozdnih 
cest, v letu 2007 pa samo 1 km. Podobna zgodba 
je bila tudi na področju gozdnih vlak, ki se jih je 
v zadnjih treh letih zgradilo 654 km, v letu 2007 
pa samo 66 km. 

Nadaljevati je treba s programi za izboljšanja 
stanja glede odprtosti gozdov z gozdnimi pro-
metnicami, predvsem pa je treba najti rešitev 
za enostavnejše administrativne postopke pri 
pridobivanju dokumentacije za izgradnjo gozdnih 
prometnic v drobni posesti s številnimi lastniki 
in solastniki gozdnih parcel. 

3.6  Pomanjkanje podjetniških idej 
Pomen lesa iz slovenskih gozdov se bo v kon-
tekstu globalnih trendov – kot so soočanje s 
posledicami podnebnih sprememb, potreba po 
ponoru podnebno škodljivega ogljikovega dio-
ksida, pomanjkanja fosilnih goriv, pa tudi veli-
kih izgub gozdnih površin drugod v svetu –, še 
naprej povečeval. Tako se nudi velika priložnost 
posebno pri večji izrabi lesa za energetske namene, 
predvsem v lokalni potrošnji manj kakovostnega 
lesa in lesnih ostankov za proizvodnjo toplote in 
električne energije. 

V proizvodni verigi je treba v končne lesne 
proizvode vnesti čim večjo dodano vrednost in 
zmanjšati izvoz kakovostne hlodovine v Avstrijo, 
Italijo in druge države. Značilnost slovenskega 
gozdarstva, še zlasti v zasebnih gozdovih, je nizka 
produktivnost, nizka profesionalizacija in nizka 
stopnja vertikalnega in horizontalnega povezo-
vanja pri proizvodnji in tudi trženju lesa. Zato je 

prilagajanje tržnim razmeram zelo počasno, k 
čemur pripomoreta še razdrobljenost in nepo-
vezanost strokovnih inštitucij, ki bi usmerjale k 
ustvarjanju večje dodane vrednosti pri proizvodnji 
lesnih izdelkov. 

Slovensko podeželje se ne more ravno prehvaliti 
s podjetniškimi idejami in specialnimi znanji. 
Drobna lesna obrt je, na primer, skoraj popolnoma 
izumrla. Na trgu manjka tudi ponudba drugih 
posebnih lesnih proizvodov, kot je na primer les za 
ostrešje, izdelan iz lesa, posekanega ob pravi luni. 

Program razvoja podeželja naj bi med drugim 
poskušal spodbuditi razvoj podjetništva na podro-
čju primarne predelave lesa in pridobivanja ener-
gije iz lesne biomase. Vendar pa program ni zaživel 
tako, kot bi moral glede lesno bogastvo naših 
zasebnih gozdov. Razlog vidimo v ostarelih kme-
tijah in slabi investicijski zmožnost naših kmetij. 
Samo 2,5 % kmetij namreč dosega dohodek, ki 
je primerljiv z dohodkom zaposlenih v sorodni 
gospodarski panogi. Vseeno lahko ocenimo, da 
se je v zadnjih letih začel vsaj rahel dvig razvoja 
podjetništva s področja gozdarstva in primarne 
lesne predelave. V Sloveniji je po ocenah KGZS 
nekaj več kot 240 kmetij, ki imajo registrirano 
dopolnilno dejavnost s področja gozdarstva in 
predelave lesa, ter nekaj več kot 400 kmetij z 
dopolnilno dejavnostjo, ki opravljajo storitve s 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Lastniki 
gozdov se uspešno združujejo tudi v strojne 
krožke, katerih ena pomembnih panog je storitev 
z gozdarsko mehanizacijo. 

hitrejši razvoj podjetništva na področju goz-
darstva in primarne predelave lesa na podeželju 
bo mogoč s posodobitvijo ukrepov v programu 
podeželja s področja diverzifikacije in izboljšanja 
konkurenčnosti gozdarskega sektorja. Morda 
bi bila potrebna boljša promocija Programa 
za področje predelave lesa in predvsem bolje 
organizirano poslovno in strokovno svetovanje. 
Pri razvoju podjetništva sta zelo pomembna že 

Preglednica 2: Vlaganja v gozdove v evrih(Vir ZGS in MKGP, 2011)

Vrsta vlaganj 2008 2009 2010
Goznogojitvena in varstvena dela v zasebnih gozdovih 1.846.193 1.251.754 1.161.733
Vzdrževanje gozdnih prometnic v zasebnih gozdovih 939.663 870.731 861.847
Program razvoja podeželja 2007–2013, Ukrep 122 3.562.750 3.562.750 3.562.750
Skupaj 6.350.614 5.687.244 5.588.340
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omenjena ustrezno izobraževanje in usposabljanje, 
da sploh pridemo do ideje, in nadalje, da jo tudi 
izvedemo in rezultate prodamo dela.  

3.7  Spodbude v gozdarstvu
Država s sedanjim sistemom subvencij iz držav-
nega proračuna spodbuja v zasebnih gozdo-
vih predvsem gozdnogojitvena in varstvena 
dela. Višina sredstev se vsako leto kontinuirano 
zmanjšuje in tako letna realizacija načrtovanih 
obnovitvenih in gojitvenih del ne dosega niti 50 
%. Najslabša (31 %) je realizacija nege letvenjakov 
in tanjših drogovnjakov oziroma nega ravno tistih 
razvojnih faz, kjer že napade lesna masa, ki bi jo 
lahko koristno izkoristili. Od letno načrtovanih 
7.053 ha nege letvenjakov in drogovnjakov se 
preredči samo 2.200 ha. Eden glavnih vzrokov 
je zagotovo pomanjkanje sredstev za vlaganja v 
gozdove. Omeniti je treba še nerodnost davčne 
zakonodaje, da gre večina dobljenih sredstev za 
nego gozdov v dohodninsko osnovo. Ravno tako 
je velik primanjkljaj pri vzdrževanju gozdnih 
cest, saj sedanji obseg sredstev zagotavlja le 50 % 
realizacijo potrebnih del. Država za vzdrževanje 
gozdnih cest, kar se financira iz pristojbin, ki jih 
plačujejo lastniki gozdov, državnega proračuna 
in sredstev, ki jih namenjajo občine, vsako leto 
namenja vedno manj sredstev. Lahko si štejemo 
za velik uspeh, da smo tudi gozdarske ukrepe 
uspeli vključiti v Program razvoja podeželja, da 
bi izboljšali stanje na področju gozdarstva glede 
tehnološke opremljenosti za sečnjo in spravilo 
lesa ter odprtosti z gozdovi. Ukrep 122 Programa 
razvoja podeželja 2007–2013 Povečanje gospodar-
ske vrednosti gozdov je padel na zelo rodovitna tla, 
tako da so bili vsi dosedanji razpisi takoj zaprti.  

Žal v program Razvoja podeželja nismo uspeli 
vključiti drugih gozdarskih ukrepov, na primer 
redčenja, s katerimi bi iz naših gozdov lahko dobili 
dodatne količine lesa. 

V prihodnje bi bilo treba gozdu v Sloveniji 
glede proizvodnje lesa nameniti večjo pozornost 
tudi pri spodbudah za negovalna in druga dela, 
posebno za tista, kjer že napade les, ki bi ga 
lahko uporabili. če hočemo v večji meri izrabiti 
lesne potenciale iz zasebnih gozdov, je v držav-
nem proračunu nujno treba zagotoviti dodatna 
sredstva za ukrepe v smeri večjega izkoriščanja 

lesnega potenciala. Prav tako bi morali imeti 
gozdarski ukrepi v Programu razvoja podeželja 
večjo veljavo. Ker je povpraševanje po ukrepu 
Povečanje gospodarske vrednosti gozdov izredno 
veliko, bi lahko iz ukrepov Programa razvoja 
podeželja 2007–2013, kjer ostajajo neizkoriščena 
sredstva, le-ta prenesli na edini gozdarski ukrep. 
V tem pa bo največ naredil razvit trg z lesnimi 
proizvodi. 

4  SKLEPNE MISLI 
Za boljšo izrabo lesnega potenciala iz zasebnih 
gozdov bi morali začeti s prenovo celotnega 
gozdarskega sistema: od načrtovanja v gozdar-
stvu, svetovanja, izobraževanja in usposabljanja 
lastnikov gozdov, odstranitve administrativnih 
ovir pri izgradnji prometnic, spodbud za vlaganje 
v gozdove, združevanja lastnikov gozdov, razvoja 
podjetništva do boljše povezanosti z lesnim sek-
torjem. Temu cilju morajo slediti tudi negozdarska 
zakonodaja (okoljska, davčna ipd.) in programi, ki 
zadevajo gozdarstvo in primarno predelavo lesa. 

Do vprašanja boljšega izkoriščanja lesa iz 
zasebnih gozdov pa mora spremeniti odnos tudi 
država in temu vprašanju nameniti ustrezna 
kadrovska in finančna sredstva. 

V prihodnosti bi morali lastniki gozdov dobiti 
gozdarske svetovalce, ki bi jim celostno svetovali 
in pomagali pri proizvodnji kakovostnega lesa 
v gozdu, spravilu lesa, predelavi lesa v izdelke z 
višjo dodano vrednostjo, prodaji lesa in lesnih 
izdelkov oziroma pri pridobivanju dohodka iz 
njihovih gozdov. 

Ali bo les še naprej ostajal naše neizkoriščeno 
bogastvo!?

5  VIRI 
Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 

2010, Zavod za gozdove Slovenije, 2011.
Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 

2010, Zavod za gozdove Slovenije 2011.
Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v 

letu 2010, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano, 2011. 

1 UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA

1 INTRODUCTION AND DEFINITION 
OF PROBLEM

V šifrantu gozdnih združb, ki je tehnični in tudi 
vsebinski element informacijske baze Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS), smo ugotovili določene 
pomanjkljivosti in nedoslednosti. Ob pripravi 
gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje 
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Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in 
vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov
Typology of Slovenian forest sites according to ecological and vegetation conditions 
for the purposes of forest management
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V prispevku je prikazana nova tipologija gozdnih rastišč Slovenije, ki temelji na ekološki in floristični podobnosti 
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2001–2010 je dal ZGS večji poudarek drugim 
vsebinsko-tehničnim vprašanjem, kot so: priprava 
Pravilnika, računalniška podpora, metodologija 
vrednotenja funkcij gozdov in izdelava modelov 
po rastiščih. Ob tem pa ni bilo mogoče dovolj 
poglobljeno in kakovostno pripraviti šifranta 
gozdnih združb ter opraviti njihove vsebinske 
ureditve za potrebe načrtovanja in za gozdarstvo 
na sploh. Tega problema smo se lotili na začetku 
izdelave novih gozdnogospodarskih načrtov za 
obdobje 2011–2020. 

V začetku je treba pojasniti, da v gozdarstvu 
označujemo fitocenološke enote ali sintaksone 
(npr. asociacija, subasociacija, geografska vari-
anta, facies), ki so opredeljeni v skladu s stan-
dardno srednjeevropsko šolo (Braun-Blanquet, 
1964), s splošnim pojmom gozdna združba. To 
je sicer po mnenju nekaterih neustrezna raba, 
vendar pa je ta koncept sprejet tudi v sodobnejši 
vegetacijski znanosti (npr. Van der Maarel, 2005). 
Po van der Maarelovem mnenju, ki temelji na 
sinteznem pregledu različnih virov oz. avtorjev, 
lahko fitocenozo (ang. phytocoenose) razumemo 
kot konkreten sestoj vegetacije, medtem ko je 
rastlinska združba (ang. plant community ali 
phytocoenon) abstraktna kategorija, ki jo opre-
delimo na podlagi značilnosti skupine ustreznih 
fitocenoz. hkrati pa van der Maarel (2005) 
opozarja tudi na možnost drugačnega razlaganja 
teh pojmov. Raba termina gozdna združba je že 
desetletja zelo zakoreninjena v naši gozdarski 
operativi (glej npr. Zorn, 1975) kot sinonim za 
različne sintaksonomske nivoje, zato jo v nada-
ljevanju uporabljamo v tem pomenu. 

Urejanje sistema gozdnih združb s pripada-
jočim šifrantom je strokovno zahtevno delo, saj 
gre pri tem za tesno povezovanje gozdarskega 
načrtovanja in fitocenološke stroke. Gozdne 
združbe oz. rastišča so namreč ključna podlaga 
za delitev gozdov na rastiščnogojitvene razrede in 
za usmerjanje načrtovanje vsega dela z gozdovi. 

Glavni razlogi za pripravo nove tipologije 
gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekološke in 
vegetacijsko-floristične podobnosti rastlinskih 
gozdnih združb in njihovih rastišč so:

i) V Šifrantu gozdnih združb (baza Zavoda 
za gozdove Slovenije) smo ugotovili določene 
pomanjkljivosti; v njem se nekaj združb ponovi, 

nekaj (podobnih/istih) združb pa je pod različnimi 
imeni in šiframi. Pri nekaj združbah ni podatka 
o njihovi površini, zato je take treba dodatno 
preveriti. 

ii) Pri uporabi gozdnih združb so se pokazale 
določene vsebinske težave, povezane z vertikalnim 
coniranjem rastišče. Za nekatere aconalne in tudi 
conalne združbe je značilno, da imajo še posebno 
širok višinski razpon. Za aconalne (večinoma so 
dejansko intrazonalne) zdužbe je značilno, da so 
specifične ekološke razmere ključni dejavnik, ki 
vpliva na njihove značilnosti in njihov razvoj. Take 
združbe so pogojene z ekstremnostjo enega ali več 
rastiščnih dejavnikov in doslej v glavnem niso 
bile podrobneje razčlenjene po višinskih pasovih 
(izjema je asociacija Luzulo-Fagetum s. lat.). Zno-
traj celotnega razpona združb, ki se pojavljajo na 
širokem višinskem intervalu, so precejšnje razlike 
v rastiščnih razmerah in posledično v drevesni 
sestavi in različnih razvojnih značilnostih, kar je 
treba upoštevati pri oblikovanju specifičnih ciljev 
in usmeritev za delo z gozdom. 

iii) Razvoj fitocenološke znanosti in nova 
spoznanja na tem področju se navzven med 
drugim kažejo tudi v razmeroma dinamičnem 
spreminjanju sintaksonomskega sistema gozdnega 
rastlinja (sprememba znanstvenih, latinskih imen 
asociacij/združb in njihova umestitev v višje 
hierarhične enote). To pri uporabnikih fitoceno-
loških vsebin (npr. javna gozdarska služba) lahko 
povzroči določene težave pri sprotnemu sledenju 
novih znanstvenih ugotovitev. Zaradi pogostega 
spreminjanja poimenovanja gozdnih združb je 
skozi daljše obdobje težko slediti posameznim 
združbam in rastiščnogojitvenim razredom, ki so 
oblikovani na njihovi podlagi. Določena neskladja 
so lahko tudi posledica občasnega spreminjanja 
latinskih imen posameznih rastlinskih vrst, po 
katerih se združbe imenujejo. Zaradi vseh naštetih 
težav se kaže potreba po stabilnejšemu sistemu, 
ki bi bil manj občutljiv za spreminjanje latinskega 
poimenovanja združb. Ena od morebitnih rešitev 
se kaže v uporabi sistema slovensko poimenovanih 
gozdnih rastiščnih tipov, ki zajemajo posamezne 
združbe ali skupino pripadajočih (podobnih) 
združb.

iv) Pogledi na razvrščanje vegetacijskih enot 
so se spremenili tudi zaradi razvoja drugih 

vzporednih tipologij, ki so neposredno vezana 
na naravovarstvo. Tako je Direktiva o habitatih 
(1992), ki je prinesla delitev gozdnih in drugih 
habitatov na podlagi Palearktične klasifikacije 
habitatnih tipov (Devillers in Devillers-Teschuren, 
1996), pomembno prispevala k prepoznava-
nju in ohranjanju nekaterih gospodarsko manj 
zanimivih, vendar z vidika ohranjanja narave 
pomembnih gozdnih habitatov (Natura 2000 - 
območja). V okviru presoje ohranitvenega stanja 
gozdnih habitatnih tipov v okviru Natura 2000 
- območij (Kutnar in sod., 2011) so se pokazale 
pomanjkljivosti v poznavanju in posledično v 
ustreznem obravnavanju določenih habitatnih 
tipov in z njimi povezanih gozdnih združb. Med 
njimi so tudi habitatni tipi, za katere je predvidena 
posebna skrb Evropske skupnosti, npr. priorite-
tni ali prednostni habitatni tipi 9180* Javorjevi 
gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-
-Acerion), 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae), 91D0* Barjanski gozdovi.

Na podlagi Palearktične klasifikacije habitatnih 
tipov je bil pripravljen tudi pregled habitatnih 
tipov Slovenije (hTS, 2004) (Jogan in sod., 2004), 
ki vključuje tudi gozdne habitate. Za potrebe 
primerjav in poročanja na Evropskem nivoju 
so bili razviti evropski gozdni tipi (EEA, 2006), 
ki so bili pozneje še dopolnjeni (UNECE/FAO/
MCPFE, 2010).

Glavni namen tega prispevka je prikaz nove 
tipologije gozdnih rastišč Slovenije na podlagi 
podobnosti ekoloških in vegetacijskih razmer. 
Sistem gradijo gozdni rastiščni tipi. Tipologija 
gozdnih rastišč je v prvi vrsti namenjena gozdarski 
operativni rabi, in sicer za potrebe usmerjanja 
razvoja gozdov (gozdnogospodarsko načrtovanje). 
Zaradi potreb načrtovanja in gospodarjenja z 
gozdovi smo vzpostavili operativni rabi prilagojen 
hierarhičen sistem gozdnih rastiščnih tipov. V 
prispevku smo nakazali tudi neposredne povezave 
med novo tipologijo gozdnih rastišč in obstoječimi 
sistemi gozdne vegetacije. 

2 METODE DELA
2  METHODS OF STUDY

V prvi fazi študije smo analizirali obstoječi šifrant 
gozdnih združb v bazi Zavoda za gozdove Slo-
venije (ZGS 2009). Pri kritični presoji baze smo 
iskali morebitne nepravilnosti, neskladnosti in 
nepotrebna podvajanja. 

Gozdne združbe smo po merilih podobnosti 
glede rastiščnih in florističnih razmer uvrščali v 
t. i. gozdne rastiščne tipe. Gozdne rastiščne tipe 
smo opisali s slovenskimi imeni, s katerim smo 
poskušali nakazati njihove pomembnejše geo-
grafske, višinske, rastiščno-ekološke ali sestojno-
-vrstne značilnosti. Gozdne rastiščne tipe smo 
glede na njihovo prevladujoče pojavljanje uvrstili 
v določene višinske pasove. Za preverjanje pro-
storske umestitve rastiščnih tipov smo poleg baze 
ZGS (2009) uporabili tudi različne kartografske 
prikaze pripadajoče gozdne vegetacije (Košir in 
sod., 1974; 2003; 2007; čarni in sod., 2002). Pri 
umestitvi gozdnih rastiščnih tipov v območja 
oz. regije smo upoštevali merila fitogeografskih 
in ekoloških delitev Slovenije (Wraber, 1969; 
Zupančič in sod., 1987; Zupančič in Žagar, 1995; 
Kutnar in sod., 2002). 

Kot pripomoček za oblikovanje gozdnih rastišč-
nih tipov in njihovega razvrščanje po posameznih 
kategorijah (glede na matično podlago in višinske 
pasove) smo uporabili različne preglede sintakso-
nomskega sistema gozdne vegetacije (Zorn, 1975; 
Smole, 1988; Robič in Accetto, 2001) in različna 
pregledna dela, ki obravnavajo rastiščno-ekološke 
razmere posameznih gozdnih združb (Zorn, 1975; 
Marinček, 1987; Mucina in sod., 1993; Košir, 1994; 
2010; Zupančič, 1999; Marinček in čarni, 2002). 
Pri tem smo uporabljali tudi objavljene prispevke, 
elaborate in številna druga monografska dela s 
področja fitocenologije, fitogeografije, pedologije, 
botanike in drugih sorodnih ved mnogih avtor-
jev (navedeni po abecednem redu: Accetto, M., 
Brus, R., Babij, V., Baričević, D., Cimperšek, M., 
Culiberg, M., čarni, A., čušin, B., Dakskobler, I., 
horvat, I., Jogan, N., Kalan, J., Kaligarič, M., Košir, 
P., Košir, Ž., Kutnar, L., Marinček, L., Marinšek, 
A., Martinčič, A., Papež, J., Piskernik, M., Poldini, 
L., Prus, T., Puncer, I., Robič, D., Seliškar, A., 
Simončič, P., Smole, I., Surina, B., Šercelj, A., Šilc, 
U., Tomažič, G., Trinajstič, I., Urbančič, M., Vreš, 
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B., Vukelić, J., Zorn, M., Zupančič, M., Žagar, V., 
Žgajnar, L., Wraber, M., Wraber, T., itn.). Zaradi 
(pre)velikega števila uporabljenih literaturnih 
virov jih na tem mestu posebej ne navajamo. 

Znotraj novih gozdnih rastiščnih tipov, poi-
menovanih s slovenskim imenom, smo prikazali 
tudi povezave s pripadajočim sistemom gozdnih 
združb v dosedanji podatkovni bazi Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS, 2009). hkrati smo dodali 
tudi novejše sinonime teh združb in tudi imena 
na novo opisanih združb, ki so rezultat novejših 
fitocenoloških raziskav. 

3  REZULTATI IN RAZPRAVA
3  RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Urejanje šifranta/baze gozdnih 
združb ZGS

Pri podrobni analizi baze ZGS podatkov (2009) 
smo v nekaj primerih ugotovili podvajanje imen 
(tudi multipliciranja) gozdnih združb za podobne 
vegetacijsko-rastiščne razmere. Tako smo za 
podobne rastiščne razmere, ki jih lahko označimo 
kot kisloljubno gradnovo bukovje, v bazi ZGS našli 
različne oznake vegetacije (Querco-Fagetum var. 
Luzula, Querco-Luzulo-Fagetum, verjetno pomo-
toma tudi Querco-Luzulo Fagetum). Razmeroma 
podobne rastiščne razmere označuje tudi združba 
Deschampsio-Fagetum. V novejši literaturi pa so 
podobna kisloljubna gradnova bukovja označena 
tudi z imeni Castaneo-Fagetum (Mar. et Zup. 1979) 
Mar. et Zup. 1995 in Hieracio rotundati-Fagetum 
Koš. 1994. V preglednici 1 so prikazani gozdni 
rastiščni tipi s predlaganimi slovenskimi imeni 
in oznakami. 

Pri našem pregledu podatkov ZGS o površinah 
gozdnih združb, ki temeljijo na vodilnih združ-
bah odsekov, smo ugotovili, da nekatere združbe 
nimajo prikazane realne površine. V nadaljnjih 
postopkih urejanja baze in šifranta, ki bodo sledila 
tej analizi, bo treba preveriti status in pojavljanje 
tovrstnih združb. V več primerih je zelo majhna 
(ali celo nična) površina posledica pojavljanja 
združbe v premajhnih otokih, tako da praviloma 
združba ni vodilna v posameznem odseku. Kljub 
podrejeni vlogi in majhni površinski zastopano-
sti je treba te »minoritetne« združbe ohraniti v 
pregledu, saj so lahko prav tako pomembne (npr. 

iz ekološkega ali naravovarstvenega vidika). V 
tipologiji gozdnih rastišč, ki je prikazana v pre-
glednici 1, so te združbe smiselno obravnavane 
kot samostojne kategorije ali pa so ustrezno pri-
ključene podobnim združbam v okviru določenih 
rastiščnih tipov.

V primerih, da je odsotnost površine gozdne 
združbe ali njena majhna površina posledica 
tega, da je (skoraj) vsa površina pripisana drugi 
podobni združbi, pa se je treba odločiti, katero ime 
bomo v prihodnosti uporabljali v šifrantu (velika 
večina teh težav bo odpravljena z uporabo širših 
kategorij – gozdni rastiščni tip). Tako bi v priho-
dnje v opisih v gozdnogospodarskih načrtih in v 
gozdnogojitvenih načrtih lahko izpisovali zlasti 
(sintezna) slovenska imena. Takšno poimenova-
nje še posebno olajša navajanje gozdnih združb 
v primeru večjih površinskih agregatov, kot so 
rastiščnogojitveni razredi gozdnogospodarskih 
enot in območij, saj bi korektno navajanje vseh 
pripadajočih latinskih imen postalo nepregledno. 

3.2 Delitev združb in rastiščnih tipov 
glede na matično podlago in višinske 
pasove

Pri opredelitvi gozdnih rastiščnih tipov po višin-
skih pasovih smo se odločili skupaj obravnavati 
gozdove na karbonatnih kamninah in mešanih 
kamninah (karbonatno-silikatnih), ločeno od njih 
pa gozdove na silikatnih kamninah. Odločitev 
temelji na razmeroma veliki podobnosti gozdnih 
združb na karbonatnih in mešanih kamninah glede 
njihovih ekoloških značilnosti in tudi floristične 
sestave, medtem ko se rastišča na silikatnih kamni-
nah od obojih znatneje razlikujejo. Delitev gozdnih 
rastiščnih tipov na podlagi matične kamnine je 
tudi v skladu s sodobnejšimi preglednimi delitvami 
gozdov (npr. bukovi gozdovi po Dakskoblerju, 
2008). Velik vpliv že manjšega deleža karbonatov 
v matični kamnini na ekološke značilnosti tal (in 
s tem rastišča) med drugim potrjuje tudi dejstvo, 
da je bilo v nekdanji klasifikaciji tal že 10 % CaCO3 
v matični kamnini dovolj za uvrstitev tal s hori-
zontom A-C med rendzine (in ne med rankerje) 
(Ćirić, 1984). V Sloveniji ne beležimo primerov, 
torej bi bili mogoči le izjemoma, da bi bila na 
silikatnih kamninah razvita tla z visoko vsebno-
stjo baz (npr. evtrična rjava tla). Zato silikatnih 

kamnin z večjo vsebnostjo baz v okviru skupine 
silikatnih kamnin nismo obravnavali posebej 
ali jih celo priključili karbonatnim in mešanim 
karbonatno-silikatnim kamninam. 

Gozdovi, ki so uvrščeni v skupino na kar-
bonatnih in mešanih kamninah, se pojavljajo 
na obrečnih, psevdoglejenih in oglejenih tleh, 
na karbonatnih kamniščih, rendzinah, rjavih 
pokarbonatnih in evtričnih tleh, na izpranih tleh, 
jerovici, le izjemoma pa tudi na distričnih rjavih 
tleh (Urbančič in sod., 2005). Gozdove, ki smo jih 
zajeli v skupino na različnih silikatnih kamninah, 
najdemo predvsem na rankerju, izpranih, distrič-
nih in rjavih opodzoljenih tleh, na podzolu ter 
šotnih tleh, izjemoma pa tudi na nekaterih talnih 
tipih iz prve skupine.

Dosedanje gozdne združbe smo glede na 
izbrana merila (prevladujoče drevesne vrste, 
geološko-rastiščne značilnosti, fitogeografski kri-
teriji itd.) uvrstili v smiselne, vsebinsko povezane 
skupine oz. gozdne rastiščne tipe (preglednica 
1). Te smo po analizi višinskega razpona uvrstili 
v čim bolj zaključene in jasno določene višinske 
pasove. Analiza višinske razprostranjenosti združb 
in rastiščnih tipov je pokazala, da se redkeje poja-
vljajo samo v enem, jasno opredeljenem in ozko 
razumljenem višinskem pasu, kot so ravninski 
(planarni), gričevni (kolinski, včasih tudi hribski), 
podgorski (submontanski), gorski (montanski), 
zgornjegorski (altimontanski, včasih tudi viš-
jegorski) in podalpinski (subalpinski, včasih 
tudi nadgorski) pas. Analiza višinskih razponov 
gozdnih združb (podatki povzeti po Marinček 
in čarni, 2002, nekaterih drugih objavah in po 
naših lastnih spoznanjih) je pokazala, da se tako 
aconalne (intraconalne) združbe (npr. Blechno-
-Fagetum: od 300 do 900 metrov n.v.; Castaneo 
sativae-Fagetum: od 100 do 1000 metrov n. v.) 
kot tudi nekatere conalne združbe (npr. Seslerio 
autumnalis-Fagetum: od 200 do 1100 metrov n. v.; 
Omphalodo-Fagetum: od 510 metrov (Omphalodo-
-Fagetum aegopodietosum podagrariae; Accetto, 
2009) oz. od 530 (560) metrov (Omphalodo- 
Fagetum equisetosum telmateiae; Puncer in Zupan-
čič, 1975) do 1340 metrov n. v. (Omphalodo-
-Fagetum rhododendretosum hirsuti; Dakskobler 
in sod., 2000); Lamio orvalae-Fagetum: od 200 
(300) metrov (Dakskobler, 1996) do skoraj 1100 

metrov n. v. (Dakskobler, 2007)) lahko pojavljajo 
v razmeroma širokih višinskih razponih, ki lahko 
obsegajo tudi dva (ali izjemoma tudi več) tako 
opredeljena višinska pasova. Zaradi praktičnih, 
operativnih razlogov, ki bi olajšali preglednost, 
predlagamo oblikovanje širših višinskih pasov, v 
katere smo poskušali smiselno umestiti gozdne 
rastiščne tipe (preglednica 1). Rastiščne tipe 
smo v višinske pasove umestili glede na njihovo 
težišče pojavljanja. Primer: če ima rastiščni tip 
težišče uspevanja v podgorskem pasu, uspeva pa 
tudi v gorskem pasu, smo ga uvrstili v skupino 
podgorsko-gorskih gozdov. če ima težišče uspe-
vanja v gorskem pasu in se ponekod pojavlja tudi 
v zgornjegorskem pasu, smo ga uvrstili v skupino 
gorsko-zgornjegorskih gozdov.

Višinski pasovi so v prvi vrsti oblikovani na 
ekoloških izhodiščih, in manj na topografskih in 
orografskih osnovah, zato je razmejevanje med 
njimi relativno, odvisno od številnih ekoloških 
dejavnikov na določenem območju. Zato uvrščamo 
gozdne rastiščne tipe v višinske pasove predvsem 
glede na rastiščne in vegetacijske značilnosti, 
manj pa glede na nadmorsko višino njihovega 
pojavljanja. 

Na karbonatnih in mešano karbonatno-sili-
katnih kamninah smo gozdove uvrstili v pet 
višinskih pasov (I/1 – nižinski gozdovi; I/2 – gri-
čevno-podgorski gozdovi; I/3 – podgorsko-gorski 
gozdovi; I/4 – gorsko-zgornjegorski gozdovi; I/5 
– zgornjegorsko-podalpinski gozdovi). Na silika-
tnih kamninah pa smo jih uvrstili v štiri višinske 
pasove (II/1 – gričevno-podgorski gozdovi; II/2 
– podgorsko-gorski gozdovi; II/3 – gorsko-zgor-
njegorski gozdovi; II/4 – zgornjegorsko-podal-
pinski gozdovi). 

Proučili smo dosedanje poskuse reševanja 
vertikalne členitve rastiščno-ekološko zelo širokih 
združb in pripravili predlog vertikalne umestitve 
rastiščno širokih conalnih pa tudi aconalnih 
(intraconalnih) združb. Z vertikalno umestitvijo 
ekološko širokih gozdnih združb v rastiščne 
tipe, ki jih orientacijsko razvrščamo po okvirnih 
višinskih pasovih, bi se bolj približali dejanskim 
rastiščnim razmeram in tako tudi izboljšali pod-
lage za strokovno delo (načrtovanje, usmerjanje 
razvoja gozdov).
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3.3 Slovensko poimenovanje gozdnih 
rastiščnih tipov

Zaradi omenjenih težav, ki se lahko pojavljajo kot 
posledica sprememb latinskega imena združbe, 
predlagamo stabilnejši sistem slovenskega poime-
novanja gozdnih rastiščnih tipov, ki bi bil manj 
občutljiv za dinamično spreminjanje latinskega 
poimenovanja združb. Pri poimenovanju gozdnih 
rastiščnih tipov smo izhajali iz tradicionalnih 
slovenskih imen oz. opredelitev, ki ga prikazujejo 
nekateri starejši viri (npr. Zorn, 1975; Marinček, 
1987; Smole, 1988). hkrati pa smo sledili tudi 
nekaterim novejšim slovenskim poimenovanjem, 
npr. imenom gozdnih habitatnih tipov (Jogan 
in sod., 2004), katerih tipologija je v skladu z 
mednarodno Palearktično klasifikacijo habitatnih 
tipov (Devillers in Devillers-Teschuren, 1996). 
Pri tvorjenju slovenskih imen rastiščnih tipov 
glede na imena drevesnih vrst smo praviloma 
upoštevali sedanjo veljavno poimenovanje dreve-
snih vrst (Kotar in Brus, 1999; Brus, 2004; 2008; 
Martinčič in sod., 2007). Pri tem smo sledili že 
precej uveljavljeni terminologiji (npr. Jogan in 
sod., 2004), npr. gabrovje, jelševje, podgorsko 
bukovje. Nekoliko več težav se pojavi v primeru, 
da moramo v imenu združbe uporabiti celotno 
sestavljeno ime drevesne vrste – npr. gozd črnega 
gabra oz. črnogabrovje in gozd velikega jesena oz. 
velikojesenovje. 

V preglednici 1 so v vrsticah prikazani predlogi 
slovenskega poimenovanja gozdnih rastiščnih 
tipov, poleg pa pripadajoča, v preteklosti uvelja-
vljena latinska imena gozdnih združb (uporabljena 
v šifrantu ZGS) in ustrezni novejši sinonimi 
združb (novejša oz. veljavna latinska imena). 
Zaradi sledljivosti so navedene tudi stare šifre iz 
baze ZGS. Poleg tega so predlagane nove šifre za 
gozdne rastiščne tipe. 

Predlagana členitev gozdov pretežno temelji 
na potencialnem gozdnem rastišču oz. potenci-
alni gozdni vegetaciji (z nekaj izjemami, kjer so 
meje med drugotno in primarno vegetacijo zelo 
zabrisane in so za uporabne namene potrebni 
kompromisi). Zato bodo v prihodnosti potrebne 
dodatne analize v primeru drugotnih gozdov 
(npr. drugotno smrekovje, ki je bilo samostojno 
obravnavano v bazi ZGS, in se pojavlja na rastišču 
bukovja ali jelovega bukovja). V takih primerih 

bo treba po ustrezni strokovni presoji opredeliti, 
katerim primarnim/potencialnim združbam 
pripadajo rastišča doslej obravnavanih drugotnih 
gozdov. V nekaterih primerih (npr. kisloljubno 
rdečeborovje) bo to sicer precej zahtevno in se 
bo treba zadovoljiti s približnimi ocenami pri-
marnih rastišč. 

V primeru drugotnih gozdov, ki so lahko 
pomembni predvsem z gospodarskega vidika, v 
manjši meri pa tudi z vidika biotske pestrosti in 
drugih funkcij gozdov, je treba v skladu z načeli 
sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi postopoma usmerjati razvoj proti rastišču 
ustrezni potencialni vegetaciji. Pri tem je treba 
čim bolj smiselno in racionalno izkoristiti lesne 
in druge naravne potenciale obstoječih drugo-
tnih gozdov, vendar ne na škodo ekonomske in 
biološke trajnosti.

Sistem, ki ga predlagamo, je odprt in dopušča 
možnost dopolnjevanja (novi rastiščni tipi, doda-
janje novih imen združb v skladu z novejšimi spo-
znanji stroke). členitev je hierarhično zasnovana, 
zato omogoča združevanje posameznih rastiščnih 
tipov po različnih merilih, npr. po matični podlagi, 
višinskem pasu, nosilnih drevesnih vrstah itn.

Prikazan je povzetek tipologije gozdnih rastišč 
Slovenije po skupinah, ki je podrobneje predsta-
vljen v preglednici 1. Višinski pasovi v razdelitvi in 
preglednici 1 so oblikovani na gozdno-ekoloških 
izhodiščih in ne zgolj na topografsko-orografskih 
osnovah. 

I)  GOZDNI RASTIŠČNI TIPI NA 
KARBONATNIH IN MEŠANIH 
KARBONATNO-SILIKATNIH 
KAMNINAH 

I/1) Nižinski gozdovi:
I/1.1) vrbovje s topolom 
I/1.2) nižinsko črnojelševje
I/1.3) dobovje, dobovo belogabrovje in vezovje
I/2)  Gričevno-podgorski gozdovi:
I/2.1) gradnovo belogabrovje na karbonatnih 
 in mešanih kamninah
I/2.2)  gričevno-podgorsko bukovje na karbona 
 tnih in mešanih kamninah
I/2.3)  toploljubni listnati gozdovi

I/3)  Podgorsko-gorski gozdovi: 
I/3.1)  osojno bukovje
I/3.2)  toploljubno bukovje
I/3.3)  podgorsko-gorsko lipovje in velikojesenovje 
I/3.4)  gorski obrežni in orogeni listnati gozdovi 
I/3.5)  bazoljubno borovje
I/4)  Gorsko-zgornjegorski gozdovi:
I/4.1)  gorsko-zgornjegorsko bukovje na karbo 
 natnih in mešanih kamninah
I/4.2)  jelovo bukovje 
I/4.3)  gorsko-zgornjegorsko javorovje na karbo 
 natnih in mešanih kamninah
I/4.4)  gorsko-zgornjegorsko jelovje na karbona 
 tnem skalovju in grušču 
I/4.5)  gorsko-zgornjegorsko smrekovje na kar 
 bonatnem skalovju in grušču 
I/5)  Zgornjegorsko-podalpinski gozdovi:
I/5.1) zgornjegorsko-podalpinsko bukovje  
 na karbonatnih in mešanih kamninah
I/5.2)  zgornjegorsko-podalpinsko smrekovje na  
 karbonatnih in mešanih kamninah
I/5.3) macesnovje in ruševje 

II)  GOZDNI RASTIŠČNI TIPI NA  
 SILIKATNIH KAMNINAH 
II/1) Gričevno-podgorski gozdovi:
II/1.1) gradnovo belogabrovje na silikatnih  
 kamninah
II/1.2) gričevno-podgorsko gradnovo bukovje na 
 silikatnih kamninah
II/1.3) kisloljubno borovje
II/2) Podgorsko-gorski gozdovi:
II/2.1) podgorsko-gorsko bukovje na silikatnih  
 kamninah
II/2.2) podgorsko-gorsko javorovje na silikatnih 
  kamninah
II/2.3) podgorsko-gorsko jelovje na silikatnih 
  kamninah
II/3) Gorsko-zgornjegorski gozdovi:
II/3.1) gorsko-zgornjegorsko bukovje na silikatnih 
  kamninah
II/3.2) gorsko-zgornjegorsko jelovje na silikatnih  
 kamninah
II/3.3) gorsko-zgornjegorsko smrekovje na sili 
 katnih kamninah

II/4) Zgornjegorsko-podalpinski gozdovi:
II/4.1) barjansko smrekovje in ruševje 

Za pregledne oz. bolj grobe obravnave in pri-
kaze gozdov pa predlagamo naslednje skupine 
gozdnih rastišč, ki so primerni širši okvir za obli-
kovanje rastiščnogojitvenih razredov. V oklepaju 
so navedene številke pripadajočih skupin gozdnih 
tipov, ki so navedene v poprejšnji podrobnejši 
razdelitvi (zgoraj) in v preglednici 1:

1. vrbovje s topolom, črnojelševje in sivojelševje 
(I/1.1, I/1.2, I/3.4);

2. dobovje, dobovo belogabrovje in vezovje z 
ozkolistnim jesenom (I/1.3);

3. gradnovo belogabrovje in gradnovje na kar-
bonatnih in mešanih kamninah (I/2.1); 

4. gradnovo belogabrovje na silikatnih kamni-
nah (II/1.1);

5. podgorsko bukovje na karbonatnih in mešanih 
kamninah (I/2.2);

6. podgorsko bukovje na silikatnih kamninah 
(II/1.2, II/2.1);

7. gorsko, zgornjegorsko in podalpinsko bukovje 
na karbonatnih in mešanih kamninah (I/3.1, 
I/4.1, I/5.1);

8. gorsko in zgornjegorsko bukovje na silikatnih 
kamninah (II/3.1);

9. jelovo bukovje (I/4.2); 
10. javorovje, velikojesenovje in lipovje (I/3.3, 

I/4.3, II/2.2); 
11. toploljubno bukovje (I/3.2); 
12. gozdovi in grmišča toploljubnih listavcev 

(I/2.3); 
13. kisloljubno rdečeborovje (II/1.3);
14. bazoljubno rdečeborovje in črnoborovje 

(I/3.5);
15. jelovje in smrekovje na karbonatnih in mešanih 

kamninah (I/4.4, I/4.5, I/5.2); 
16. jelovje in smrekovje na silikatnih kamninah 

(II/2.3, II/3.2, II/3.3);
17. barjansko smrekovje in ruševje (II/4.1);
18. macesnovje (I/5.3 del);
19. ruševje (I/5.3 del).
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Preglednica 1. Gozdni rastiščni tipi glede na matično podlago, višinske pasove in vegetacijsko 
podobnost.

I) GOZDNI RASTIŠČNI TIPI NA KARBONATNIH IN MEŠANIH KARBONATNO-SILIKATNIH KAMNINAH 
I/1) Nižinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah
Nova
šifra

Stara
šifra

Ime gozdnega 
rastiščnega tipa

Staro latinsko ime 
sintaksona oz. združbe) 
(po šifrantu ZGS)

Novejše oz. veljavno latinsko ime sintaksona Opombe

I/1.1) Vrbovje s topolom
511 031 Vrbovje s topolom Salici-Populetum Salicetum albae Issler 1926 
512 032 Grmičavo vrbovje Salicetum GR Salicetum triandrae Malcuit 1929,

Salicetum incano-purpureae Sillinger 1933 = 
Salicetum eleagno-purpureae Sillinger 1933

I/1.2) Nižinsko črnojelševje
521 021, 022, 

023, 
024 del

Nižinsko 
črnojelševje

Carici elatae-Alnetum 
glutinosae 
Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae
Carici brizoidis-Alnetum 
glutinosae 
Alnetum glutinoso-
incanae (deloma)

Alnetum glutinosae s.l.,
Carici elongatae-Alnetum glutinosae Koch ex 
Tüxen 1931

Op. 1

I/1.3) Dobovje, dobovo belogabrovje in vezovje
531 011, 044 Dobovje in dobovo 

belogabrovje
Querco robori-
Carpinetum
Molinio arundinaceae-
Quercetum roboris

Querco roboris-Carpinetum Soó 1940,
Genisto elatae-Quercetum roboris horvat 1938 
carpinetosum betuli horvat 1938,
Pseudostellario europaeae-Quercetum roboris 
Accetto 1974,
Lonicero caprifolii-Quercetum roboris (Rauš 
1971) Marinček 1994,
Piceo abietis-Quercetum roboris (M. Wraber 
1966) Marinček 1994

532 012 Vezovje z 
ozkolistnim 
jesenom

Querco robori-Ulmetum 
laevis

Fraxino angustifoliae-Ulmetum laevis s.l.,
Fraxino-Ulmetum effusae Slavnić 1952 var. 
Prunus padus Vukelić et Baričević 2004

I/2) Gričevno-podgorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah 
I/2.1) Gradnovo belogabrovje na karbonatnih in mešanih kamninah
541 041 del, 

042 del
Preddinarsko-
dinarsko gradnovo 
belogabrovje

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia (deloma),
 Querco-Carpinetum var. 
Luzula (deloma)

Abio albae-Carpinetum betuli Marinček 1994, 
Epimedio-Carpinetum (horvat 1938) Borhidi 
1963

542 041 del, 
042 del

Predalpsko 
gradnovo 
belogabrovje

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia (deloma),
 Querco-Carpinetum var. 
Luzula (deloma)

Helleboro nigri-Carpinetum betuli Marinček in 
Wall., Mucina et Grass 1993, 
Carici albae-Carpinetum betuli čušin 2002 

543 041 del, 
042 del

Predpanonsko 
gradnovo 
belogabrovje

Querco-Carpinetum var. 
Hacquetia (deloma),
 Querco-Carpinetum var. 
Luzula (deloma)

Pruno padi-Carpinetum betuli (Marinček et 
Zupančič 1984) Marinček 1994

544 043, 053 Primorsko 
belogabrovje in 
gradnovje

Ornithogalo pyrenaici-
Carpinetum
Carici umbrosae-
Quercetum petraeae

Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum 
Marinček,Poldini et Zupančič in Marinček 
1994,
Asaro-Carpinetum betuli Lausi 1964,
Carici umbrosae-Quercetum petraeae Poldini 
1982

I/2.2) Gričevno-podgorsko bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah
551 072 Preddinarsko-

dinarsko podgorsko 
bukovje

Hacquetio-Fagetum Hacquetio-Fagetum Košir 1962 var. geogr. 
Ruscus hypoglossum (Marinček et Zupančič 78) 
Košir 1979,
Hacquetio-Fagetum Košir 1962 var. geogr. 
Geranium nodosum Košir 1979

552 074 Predalpsko 
podgorsko bukovje 
na karbonatih

Fagetum submontanum 
praealpinum

Hacquetio-Fagetum Košir 1962 var. geogr. 
Anemone trifolia Košir 1979

553 070, 
073

Primorsko 
podgorsko bukovje 
na karbonatih

Fagetum submontanum 
var. Sesleria autumnalis
Fagetum submontanum 
submediterraneum

Hacquetio-Fagetum Košir 1962 var. geogr. 
Sesleria autumnalis Accetto 1990 (mscr.)

554 131 Gradnovo bukovje 
na izpranih tleh

Querco-Fagetum Hedero-Fagetum Košir (1962,1979) 1994 

555 134 Primorsko bukovje 
na flišu

Ornithogalo pyrenaici-
Fagetum

Ornithogalo pyrenaici-Fagetum Marinček, 
Papež, Dakskobler et Zupančič 1990 

Op. 2

I/2.3) Toploljubni listnati gozdovi
561 051 Bazoljubno 

gradnovje
Lathyro-Quercetum Lathyro nigri-Quercetum petraeae horvat 

(1938) 1958 nom. inval. = Serratulo tinctoriae-
Quercetum petraeae horvat ex Zupančič et 
Žagar in Zupančič, Žagar et Vreš 2009

562 271 Preddinarsko-
dinarsko hrastovo 
črnogabrovje 

Querco-Ostryetum Querco-Ostryetum carpinifoliae horvat 1938 Op. 3

563 272, 273 Alpsko-predalpsko 
črnogabrovje in 
malojesenovje 

Ostryo-Fraxinetum orni 
= Ostryo-Ornetum
Cytisantho-Ostryetum

Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni Aich. 
1933 = Fraxino orni-Ostryetum Aichinger 1933 
corr. Franz 2002 (= Erico-Ostryetum horvat 
1959 s. lat. – sensu Franz et Willner 2007),
Cytisantho-Ostryetum M. Wraber (1960) 1961,
Seslerio albicantis-Ostryetum Lausi et al. 1982 
corr. Poldini et Vidali 1995 (= Mercuriali 
ovatae-Ostryetum carpinifoliae Poldini 1982)

564 054 Primorsko 
gradnovje z jesensko 
vilovino

Seslerio autumnalis-
Quercetum petraeae

Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae 
Poldini (1964) 1982

565 275, 052 Primorsko hrastovje 
in črnogabrovje na 
apnencu

Seslerio-Ostryetum 
= Orno-Quercetum 
petraeae-pubescentis

Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis 
(horvat 1959) Poldini 2008 = Ostryo-
Quercetum pubescentis (horvat 1959) 
Trinajstić 1977,
Seslerio autumnalis-Ostryetum I. horvat et 
horvatić 1950 corr. Zupančič 1999,
Amelanchiero ovalis-Ostryetum carpinifoliae 
Poldini (1978) 1982

Op. 4
 

566 Primorsko hrastovje 
na flišu in kislejši 
jerovici

Molinio litoralis-Quercetum pubescentis Šugar 
1981,
Seslerio autumnalis-Quercetum pubescentis 
Zupančič 1999,
Potentillo albae-Quercetum pubescentis A. O. 
horvat 1973

567 Puhavčevo 
kraškogabrovje

Querco-Carpinetum orientalis horvatić 1939 
= Carpinetum orientalis horvatić 1939 em. 
Poldini 1988

568 črnikovje Ostryo-Quercetum ilicis Trinajstić (1965) 1974
I/3) Podgorsko-gorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah
I/3.1) Osojno bukovje
581 121 Osojno bukovje s 

kresničevjem
Arunco-Fagetum Arunco-Fagetum Košir 1962
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I/3.2) Toploljubno bukovje
591 111 Preddinarsko-

dinarsko 
toploljubno bukovje

Ostryo-Fagetum 
(=Cephalanthero-
Fagetum)

Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 1972 
var. geogr. Acer obtusatum Marinček, Puncer 
et Zupančič 1980

Op. 5

592 112, 113 Predalpsko-alpsko 
toploljubno bukovje

Carici albae-Fagetum,
Calamagrostido variae-
Fagetum

Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 1972 
var. geogr. Anemone trifolia (Marinček, Puncer 
et Zupančič 1980) Poldini 1982,
Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 1972 
var. geogr. typica Marinček 1996

593 071 Primorsko bukovje Seslerio-Fagetum Seslerio autumnalis-Fagetum M.Wraber ex 
Borhidi 1963

I/3.3) Podgorsko-gorsko lipovje in velikojesenovje na karbonatnih in mešanih kamninah 
600 261, 274 Podgorsko-gorsko 

lipovje 
Tilio-Aceretum,
Tilio-Ostryetum

Tilio-Aceretum platanoidis Košir 1954 , 
vključuje tudi Tilio cordatae-Ostryetum Košir 
1953 nom. nud., 
Corydalo ochroleucae-Aceretum Accetto 1991,
Veratro nigri-Fraxinetum excelsioris 
Dakskobler 2007,
Saxifrago petraeae-Tilietum platyphylli 
Dakskobler 1999,
Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli P. Košir 
et Surina 2005

Op. 6

601 263 del, Pobočno 
velikojesenovje

Aceri-Fraxinetum 
(deloma)

Hacquetio-Fraxinetum excelsioris Marinček in 
Wall. et al. 1993,
Arunco-Aceretum Moor 1952 var. geogr. 
Dentaria enneaphyllos Zupančič et Žagar 1999

Op. 7

I/3.4) Gorski obrežni in orogeni listnati gozdovi
611 025, 

024 del,
264 

Gorsko obrežno 
sivolejševje, 
črnojelševje in 
velikojesenovje 

Alnetum incanae,
Alnetum glutinoso-
incanae (deloma),
Carici remotae-
Fraxinetum

Alnetum incanae Lüdi 1921,
Lamio orvalae-Alnetum incanae Dakskobler 
2010,
Carici remotae-Fraxinetum W.Koch ex Faber 
1936, 
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae 
Lohmeyer 1957

Op. 8

612 Orogeno vrbovje Lamio orvalae-Salicetum eleagni Dakskobler, 
Šilc et čušin ex Dakskobler 2007,
Salicetum incano-purpureae Sillinger 1933 = 
Salicetum eleagno-purpureae Sillinger 1933

Op. 9

I/3.5) Bazoljubno borovje

621 241 Bazoljubno 
rdečeborovje

Genisto (triangularis)-
Pinetum

Genisto januensis-Pinetum silvestris Tomažič 
1940

Op. 10

622 Obrežno 
rdečeborovje

Alno incanae-Pinetum sylvestris Poldini 1984,
Brachypodio-Pinetum sylvestris Zupančič et 
Žagar 1998

623 242, 243,
244

Bazoljubno 
črnoborovje

Pinetum subilyricum,
Orno-Pinetum,
Erico-Pinetum

Fraxino orni-Pinetum nigrae Martin-Bosse 
1967,
Fraxino orni-Pinetum nigrae var. geogr. 
Primula carniolica Dakskobler (1998) 1999,
Primulo carniolicae-Pinetum nigrae Accetto 
2008,
Carici sempervirentis-Pinetum nigrae Accetto 
1999,
Daphno alpinae-Pinetum nigrae Accetto 2001

I/4) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah
I/4.1) Gorsko-zgornjegorsko bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah
631 081 del Preddinarsko gorsko 

bukovje
Enneaphyllo-Fagetum 
(deloma)

Lamio orvalae-Fagetum (ht. 1938) Borhidi 1963 
var. geogr. Dentaria polyphyllos Košir 1962 =
Rusco hypoglossi-Fagetum Ž. Košir 2007,
Lamio orvalae-Fagetum (ht. 1938) Borhidi 
1963 var. geogr. Dentaria polyphyllos Košir 
1962 caricetosum pendulae = Carici pendulae-
Fagetum Košir 2007

632 084, 
081 del

Predalpsko gorsko 
bukovje

Lamio orvalae-Fagetum 
praealpinum
Enneaphyllo-Fagetum 
(deloma)

Lamio orvalae-Fagetum (ht. 1938) Borhidi 
1963 var. geogr. Dentaria pentaphyllos 
(Marinček 1981) Marinček 1995

 

633 082 Primorsko gorsko 
bukovje

Orvalo-Fagetum Lamio orvalae-Fagetum (ht. 1938) Borhidi 
1963 var.geogr. Sesleria autumnalis Accetto 
1990 (n.nud.)

634 083, 
093 del

Alpsko bukovje s 
črnim telohom

Anemone-Fagetum,
Larici-Fagetum (deloma)

Anemono trifolio-Fagetum Tregubov 1962 var.
geogr. Helleborus niger Marinček, Poldini et 
Zupančič 1989

635 094,
093 del

Alpsko bukovje s 
snežno belo bekico

Luzulo niveae-Fagetum,
Larici-Fagetum (deloma)

Anemono trifolio-Fagetum Tregubov 1962 
var.geogr. Luzula nivea Marinček, Poldini et 
Zupančič 1989

636 122 Bukovje s polžarko Isopyro-Fagetum Isopyro-Fagetum Košir 1962
637 123 Javorovo bukovje Aceri-Fagetum Stellario montanae-Fagetum (Zupančič 1969) 

Marinček et al. 1993 (v Dinaridih),
Aconito paniculati-Fagetum (Zupančič 1969) 
Marinček et al. 1993 (v Alpah)

638 Bukovje z dlakavim 
slečem

Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex 
Dakskobler 1998

Op. 11

I/4.2) Jelovo bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah
641 161, 191, 

192, 183
Dinarsko jelovo 
bukovje

Abieti-Fagetum 
dinaricum,
Clematidi-Abietetum,
Lycopodio-Abietetum,
Festuco-Abietetum

Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) 
Marinček et al. 1993 var. geogr. Calamintha 
grandiflora Surina 2002,
Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) 
Marinček et al. 1993 asaretosum europaei 
Puncer 1980
= Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) 
Marinček et al. 1993 clematidetosum 
= Omphalodo-Fagetum var. geogr. Calamintha 
grandiflora asaretosum europaei Puncer 1980

Op. 12
 

642 171 Predalpsko-
dinarsko jelovo 
bukovje

Abieti-Fagetum 
praealpino-dinaricum

Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) 
Marinček et al. 1993 var. geogr. Anemone 
trifolia (Puncer1975) Zupančič 1995 (mscr.) =
Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) 
Marinček et al. 1993 var. geogr. Saxifraga 
cuneifolia Surina 2002

643 172 Predalpsko jelovo 
bukovje

Abieti-Fagetum 
praealpinum

Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et. al. 
1993

I/4.3) Gorsko-zgornjegorsko javorovje na karbonatnih in mešanih kamninah
651 262 del, 

263 del
Gorsko-
zgornjegorsko 
javorovje z brestom

Ulmo-Aceretum 
(deloma),
Aceri-Fraxinetum 
(deloma)

Omphalodo vernae-Aceretum pseudoplatani P. 
Košir et Marinček 1999,
Lamio orvalae-Aceretum pseudoplatani P. Košir 
et Marinček 1999,
Dentario polyphyllae-Aceretum P. Košir & 
Marinček 1999 (Chrysanthemo macrophylli-
Aceretum (I. horvat 1938) Borhidi 1965 nom. 
prov.), 
Corydalo cavae-Aceretum Moor 1938 var. 
geogr. Dentaria enneaphyllos Zupančič 1996 

Op. 13
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I/4.4) Gorsko-zgornjegorsko jelovje v na karbonatnem skalovju in grušču

661 181, 182 Dinarsko jelovje na 
skalovju

Neckero-Abietetum,
Asplenio-Abietetum

Neckero-Abietetum Tregubov 1962,
Calamagrostio-Abietetum horvat (1950) 1962

I/4.5) Gorsko-zgornjegorsko smrekovje na karbonatnem skalovju in grušču
671 211 Smrekovje na 

karbonatnem 
skalovju 

Asplenio-Piceetum Asplenio viridae-Piceetum Kuoch 1954  
var. geogr. Omphalodes verna Accetto 1993,
Ribeso alpini-Piceetum Zupančič et Accetto 
1994,
Campanulo justinianae-Piceetum abietis 
Accetto 2006

Op. 14 

672 212 Predalpsko 
smrekovje na 
morenah in 
pobočnih gruščih

Carici albae-Piceetum Laburno alpini-Piceetum Zupančič 1999,
Rhamno fallacis-Piceetum Zupančič 1999

I/5) Zgornjegorsko-podalpinski gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah
I/5.1) Zgornjegorsko-podalpinsko bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah
681 091 Preddinarsko 

zgornjegorsko 
bukovje z zasavsko 
konopnico

Savensi-Fagetum Cardamini savensi-Fagetum Košir 1962 Op. 15

682 092 del Dinarsko 
zgornjegorsko 
bukovje s 
platanolistno zlatico

Adenostylo-Fagetum Ranunculo platanifolii-Fagetum Marinček et 
al. 1993 var.geogr. Calamintha grandiflora 
Marinček 1995

683 092 del, 
096,
093 del

Predalpsko 
zgornjegorsko 
bukovje s 
platanolistno zlatico

Adenostylo-Fagetum,
Fagetum altimontanum 
paealpinum,
Larici-Fagetum (deloma)

Ranunculo platanifolii-Fagetum Marinček et al. 
1993 var.geogr. Hepatica nobilis Marinček 1993 
(sin. var. geogr. typica Marinček et čarni 2010)

684 101 Dinarsko 
podalpinsko 
bukovje

Fagetum subalpinum Polysticho lonchitis-Fagetum (horvat 1938) 
Marinček in Poldini et Nardini 1993 var.geogr. 
Allium victorialis Marinček (1988) 1996           

685 102 Predalpsko-alpsko 
podalpinsko 
bukovje

Fagetum subalpinum Polysticho lonchitis-Fagetum (horvat 1938) 
Marinček in Poldini et Nardini 1993 var.geogr. 
Salix waldsteiniana Marinček (1980) 1995,  
Polysticho lonchitis-Fagetum (horvat 1938) 
Marinček in Poldini et Nardini 1993 var. geogr. 
Anemone trifolia Poldini et Nardini 1993      

I/5.2) Zgornjegorsko-podalpinsko smrekovje na karbonatnih in mešanih kamninah
691 221, 222 Planinsko smrekovje 

na karbonatni 
podlagi

Adenostylo glabrae-
Piceetum,
Adenostylo alliariae-
Piceetum

Adenostylo glabrae-Piceetum M. Wraber ex. 
Zukrigl 1973 corr. Zupančič 1999 = Homogyno 
sylvestris-Piceetum Exner ex Poldini et Bressan 
2007

Op. 16

692 223, 224, 
225, 226

Dinarsko mraziščno 
smrekovje

Calamagrostido villosae-
Piceetum,
Piceetum subalpinum 
dinaricum,
Luzulo albidae-Piceetum,
Piceetum montanum 
dinaricum

Lonicero caeruleae-Piceetum Zupančič 
(1976) 1994,
Stellario montanae-Piceetum Zupančič  
(1976) 1994,
Hacquetio-Piceetum Zupančič  
(1976) 1994

I/5.3) Macesnovje in ruševje 
701 Macesnovje Rhodothamno-Laricetum (Zukrigl 1973) 

Willner et Zukrigl 1999
Op. 17

702 281 Alpsko ruševje Rhodothamneto-
Rhododendretum

Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae Zöttl 
1951 = Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti 
(Aichinger 1933) Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. 
et al. 1939 = Rhodothamno-Pinetum mugo 
Zupančič et Žagar 1980 mscr.

703 282 Dinarsko ruševje Pinetum mughi Hyperico grisebachii-Pinetum mugo (horvat 
1938) T. Wraber, Zupančič et Žagar in 
Zupančič, T. Wraber et Žagar 2004

II) GOZDNI RASTIŠČNI TIPI NA SILIKATNIH KAMNINAH
II/1) Gričevno-podgorski gozdovi na silikatnih kamninah
Nova
šifra

Stara
šifra

Ime gozdnega 
rastiščnega tipa

Staro latinsko ime 
sintaksona oz. združbe) 
(po šifrantu ZGS)

Novejše oz. veljavno latinsko ime 
sintaksona

Opombe

II/1.1) Gradnovo belogabrovje na silikatnih kamninah
711 042 del Kisloljubno 

gradnovo 
belogabrovje

Querco-Carpinetum var. 
Luzula (deloma)

Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli (M. 
Wraber 1969) Marinček 1994

II/1.2) Gričevno-podgorsko gradnovo bukovje na silikatnih kamninah
731 132, 133, 

144, 152, 
061, 062

Kisloljubno 
gradnovo bukovje

Querco-Fagetum var. 
Luzula,
Querco-Luzulo-Fagetum
(Querco-Luzulo 
Fagetum),
Deschampsio-Fagetum,
Luzulo-Quercetum 
(drugotna združba),
Melampyro vulgati-
Quercetum petraeae 
(drugotna združba)

Castaneo-Fagetum sylvaticae (Marinček et 
Zupančič 1979) Marinček et Zupančič 1995,
Hieracio rotundati-Fagetum Košir 1994

Op. 18

II/1.3) Kisloljubno borovje
741 251, 252, 

(245)
Kisloljubno 
rdečeborovje

Vaccinio vitis-idaea-
Pinetum,
Myrtillo-Pinetum,
(Pinus sylvestris-Ptilium 
christa castrensis)

Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Jurasczek 
1928 var. geogr. Castanea sativa (Tomažič 
1942) Zupančič 1996

Op. 19

II/2) Podgorsko-gorski gozdovi na silikatnih kamninah
II/2.1) Podgorsko-gorsko bukovje na silikatnih kamninah
751 151 Kisloljubno bukovje 

z rebrenjačo
Blechno-Fagetum Blechno-Fagetum (Tüxen et Oberdorfer 1958) 

Rivas-Martinez 1962
752 142 Predpanonsko 

podgorsko bukovje
Festuco drymeia-Fagetum Festuco drymeiae-Fagetum Magic 1968 var. 

geogr. Polystichum setiferum Cimperšek 1988,
Vicio oroboidi-Fagetum (horvat 1938) Pocs et 
Borhidi in Borhidi 1960 var. geogr. Hacquetia 
epipactis Zupančič, Žagar et Surina 2000,
Polysticho setiferi-Fagetum Zupančič, Žagar et 
Surina 2000
Hedero-Fagetum Košir 1994 var. geogr. 
Polystichum setiferum Košir 1994

II/2.2) Podgorsko-gorsko javorovje na silikatnih kamninah 
761 262 del, 

263 del
Javorovje s 
praprotmi

Ulmo-Aceretum 
(deloma),
Aceri-Fraxinetum 
(deloma)

Dryopterido affini-Aceretum pseudoplatani P. 
Košir 2005

II/2.3) Podgorsko-gorsko jelovje na silikatnih kamninah
771 202, 203 Jelovje s praprotmi Dryopterido-Abietetum

Oxalido-Abietetum
Galio rotundifolii-Abietetum M. Wraber 1959, 
Dryopterido affinis-Abietetum Košir 1994 
nom. inval.,
Polysticho setiferi-Abietetum Košir 1994

772 204 Jelovje s trikrpim 
bičnikom

Bazzanio-Abietetum Bazzanio-Abietetum M.Wraber (1953) 1958
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II/3) Gorsko-zgornjegorski gozdovi na silikatnih kamninah
II/3.1) Gorsko-zgornjegorsko bukovje na silikatnih kamninah
781 141, 143 

del, 153
Kisloljubno gorsko-
zgornjegorsko 
bukovje z belkasto 
bekico

Luzulo-Fagetum,
Polygonato verticillati-
Luzulo-Fagetum 
(deloma),
Enneaphyllo-Fagetum 
pohoricum 

Luzulo-Fagetum Meusel 1937 var. geogr. 
Cardamine trifolia (Marinček 1983) Marinček 
et Zupančič 1995

Op. 20

782 143 del, 
153, 154

Kisloljubno 
zgornjegorsko 
bukovje z zasavsko 
konopnico

Savensi-Fagetum 
pohoricum,
Enneaphyllo-Fagetum 
pohoricum,
Polygonato verticillati-
Luzulo-Fagetum 
(deloma)

Cardamini savensi-Fagetum Košir 1962 var. 
geogr. Abies alba Košir 1979

glej 
op. 15

II/3.2) Gorsko-zgornjegorsko jelovje na silikatnih kamninah
791 201 Kisloljubno gorsko 

jelovje
Luzulo-Abietetum Luzulo albidae-Abietetum Oberd. 1957 var. 

geogr. Hieracium rotundatum Košir 1994,
Hieracio rotundati-Abietetum Marinček 1995; 
non Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 
1971) Coldea 1992,
Paraleucobryo-Abietetum Belec et al. ex Belec 
2009

II/3.3) Gorsko-zgornjegorsko smrekovje na silikatnih kamninah
801 232 Smrekovje s 

trikrpim bičnikom
Bazzanio-Piceetum Mastigobryo-Piceetum (Schmidt et Gaisb. 

1938) Br.-Bl. et Siss. 1939 in Br.-Bl. et al. 1939 
corr. Zupančič 1999

802 234 Smrekovje s 
smrečnim resnikom

Homogyne (alpinae)-
Piceetum

Rhytidiadelpho lorei-Piceetum (M. Wraber 
1953) Zupančič (1999) 

803 235 Zgornjegorsko 
smrekovje z gozdno 
bekico

Luzulo sylvaticae-
Piceetum

Luzulo sylvaticae-Piceetum M. Wraber 1963 
corr. Zupančič 1999

II/4) Zgornjegorsko-podalpinski gozdovi na silikatnih kamninah
II/4.1Barjansko smrekovje in ruševje
811 233 Barjansko smrekovje Sphagno-Piceetum Sphagno-Piceetum Kuoch 1954 corr. Zupančič  

1982 var. geogr. Carex brizoides Zupančič 
1982

812 283 Vegetacija visokih 
barij

Oxycoco-Sphagnetea Sphagno-Pinetum mugo (Kästner & Flößner 
1933) Kuoch 1954 (tudi Pino-Sphagnetum s. lat.), 
Piceo-Sphagnetum flexuosi Kutnar et Martinčič 
2002

Op. 21

Opombe:

Op. 1: Združba Carici brizoidis-Alnetum glutinosae horvat 1938 
je drugotna združba na rastiščih doba in kovačnika (Lonicero 
caprifolii-Quercetum roboris (Rauš 1971) Marinček 1994) (čarni 
in sod., 2008a; 2008b). Združba Carici brizoidis-Alnetum 
glutinosae se ekološko in floristično loči od t.i. močvirnih 
gozdov črne jelše (Carici elongatae-Alnetum glutinosae Koch 
ex Tüxen 1931). Značilno je, da so rastišča drugotne združbe 
črne jelše in migaličnega šaša redkeje in krajši čas poplavljena 
kot rastišča močvirnih gozdov črne jelše (čarni in sod., 2008b).

Op. 2: V ta rastiščni tip vključujemo tudi sukcesijski stadij 
z velikim jesenom (Ornithogalo pyrenaici-Fraxinetum čušin 
et Dakskobler ex Dakskobler 2007).

Op. 3: Združba je razširjena v osrednji, južni in jugovzhodni 
Sloveniji (predalpsko-preddinarsko-dinarska razširjenost) 

ter na manjših površinah v subpanonskem območju (npr. 
na Boču je bila opisana posebna geografska varianta združba 
Querco-Ostryetum carpinifoliae horvat 1938 var. geogr. Sesleria 
sadleriana Cimpršek 2005).
Op. 4: Združbo Seslerio-Ostryetum smatrajo kot drugotno, ki 
se pojavlja pretežno na primarnih rastiščih združbe Ostryo-
Quercetum pubescentis= Aristolochio luteae-Queercetum 
pubescentis, pa tudi na rastiščih asociacije Seslerio autumnalis-
Fagetum (Marinček in čarni, 2002; čarni in sod., 2002). 
Op. 5: V ta rastiščni tip uvrščamo tudi posebno geografsko 
varianto združbe Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 
1972 var. geogr. Sesleria sadleriana Cimperšek 2006, ki je bila 
opisana na Boču (subpanonsko območje).
Op. 6: V rastiščni tip so zajete združbe plemenitih listavcev, 
v katerih imata v drevesni plasti pomemben delež lipa in 
(ali) lipovec.

Op. 7: V ta rastiščni tip je vključena tudi asociacija Arunco-
Aceretum, ki je submontanska združba, v kateri je v drevesni 
plasti veliki jesen povsem enakovreden gorskemu javorju. 

Op. 8: V ta rastiščni tip so poleg sestojev sive jelše in sive 
vrbe na obrežnih tleh vključeni tudi sestoji velikega jesena 
in črne jelše vzdolž potokov v kolinskem in podgorskem 
pasu, na povirnih krajih, na obrečnih, pogosto oglejenih 
tleh. Tudi v sivem jelševju (Lamio orvalae-Alnetum incanae) 
ima v drevesni plasti poleg sive jelše pogosto enakovreden 
ali celo prevladujoč delež veliki jesen, ponekod tudi lipovec. 

Op. 9: Rastiščni tip vključuje obrečno/obrežno vrbovje, ki 
ga običajno najdemo na prodiščih ob zgornjem toku gorskih 
vodotokov s hitro tekočo vodo, robatimi in neobrušenimi 
kamnitnimi plavinami. Vegetacija predstavlja dolgotrajnejše ali 
kratkotrajnejše sukcesijske stadije vegetacije, ki so praviloma 
podvrženi večji dinamiki vodotokov. Pridevnik 'orogen' 
nakazuje funkcionalno povezanost teh gozdov z gorskimi 
formacijami (npr. orogenétski pomeni gorotvoren; orográfski 
pomeni goropisen itd.). 

Op. 10: Veljavno latinsko ime za trirobo košeničico (Genista 
triangularis Kit.) je G. januensis Viv. (glej Martinčič in sod., 
2007).

Op. 11: Združba, ki se pojavlja na skrajnih rastiščih, navadno 
na zelo strmih do prepadnih osojnih pobočjih v alpskem, 
predalpskem, dinarskem in preddinarskem fitogeografskem 
območju, ima pomembno varovalno in predvsem biotopsko 
vlogo (Dakskobler, 2008). Zaradi težje dostopnosti je bila do 
sedaj precej prezrta. 

Op. 12: Dinarsko jelovo bukovje je med prostorsko najbolj 
razširjenimi gozdnimi združbami v Sloveniji. Zaradi različne 
zgodovine gospodarjenja, razmeroma širokega višinskega 
razpona in zelo različnih rastiščnih razmer so bila znotraj 
dinarskega jelovega bukovja opisane številne subasociacije, 
(geografske) variante in druge nižje sintaksonomske kategorije 
(npr. Tregubov, 1957; Puncer in sod., 1974; Puncer, 1980; 
Accetto, 1998; Dakskobler in sod., 2000; Surina, 2001; 
2002). Specifične rastiščne razmere in razvojna dinamika 
(pogosto posledica intenzivnejšega človekovega delovanja) 
se na določenem segmentu gozdov iz te združbe kaže 
tudi v odstopajoči floristični (tudi drevesni) sestavi. Že v 
preteklosti so bile nekatere bolj izstopajoče subasociacije s 
prevladujočo jelko v drevesni plasti, ki je v prvi vrsti rezultat 
načina gospodarjenja, obravnavane kot samostojne asociacije 
(npr. Lycopodio-Abietetum, Clematidi-Abietetum). Nekatere 
subasociacije jelovega bukovja obravnava na rangu asociacij 
kot jelove združbe (npr. Lycopodio-Abietetum, Festuco-
Abietetum, Clematido-Abietetum, Sorbo ariae-Abietetum, 
Homogyno-Abietetum) tudi Košir v novejši monografiji 
(Košir, 2010).

Iz praktičnih, operativnih vidikov in ker je dolgoročna razvojna 
dinamika celotnega dinarskega jelovega bukovja iz vidika 
gospodarjenja razmeroma podobna, smo se odločili za enotno 
kategorijo te združbe. Pri gospodarjenju s temi gozdovi pa se 
moramo zavedati in ustrezno upoštevati njihov širok razpon v 
pogledu ekološko-rastiščnih, vegetacijskih, gozdnogojitvenih 
in gozdnogospodarskih razmer.

Op.13: Montanske javorovo in jesenove gozdove v osrednji, 
jugovzhodni in deloma vzhodni Sloveniji (Radoha, Gorjanci, 
Bohor, Kum, Boč in Pohorje) je Ž. Košir (2009) uvrstil v dve 
asociaciji, na prevladujoči karbonatni podlagi v asociacijo 
Cardamino enneaphylli-Aceretum pseudoplatani Košir 2009 
nom. nud. (združba gorskega bresta in gorskega javorja) in na 
mešani geološki podlagi v asociacijo Lamio orvalae-Fraxinetum 
excelsioris Košir 2009 nom. nud. (združba gorskega javorja 
in velikega jesena). 
Gre za podobne sestoje, ki jih P. Košir v glavnem uvršča v 
asociacijo Dentario polyphyllae-Aceretum P. Košir & Marinček 
1999 (sin. Chrysanthemo macrophylli-Aceretum). Gozdove 
gorskega javorja in gorskega bresta na Snežniku pa je Ž. Košir 
(ibid.) uvrstil v sintakson Ulmo-Aceretum var. geogr. Rhamnus 
fallax. Podobne sestoje P. Košir uvršča v asociacijo Lamio 
orvalae-Aceretum in deloma tudi v asociacijo Omphalodo 
vernae-Aceretum pseudoplatani. 
Op. 14: Medtem ko Zupančič (1999) na osnovi predhodnih 
ugotovitev utemeljuje združbo Asplenio viridae-Piceetum le 
za dinarsko območje, jo Košir (2010) opisuje predvsem kot 
alpsko združbo s številnimi acidofilnimi florističnimi elementi.
Op. 15: Acidofilno obliko te združbe, ki se pojavlja na Pohorju, 
obravnavamo kot samostojno kategorijo v rastiščnem tipu na 
silikatnih kamninah. Ta acidofilna oblika je opredeljena kot 
Kisloljubno zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico 
(Cardamini savensi-Fagetum Košir 1962 var. geogr. Abies 
alba Košir 1979).
Op. 16: Ime 'Planinsko smrekovje' je predlagano zaradi 
nedvoumne povezanosti razvoja te združbe s pašo živine 
v območju zgornjegorskega in podalpinskega pasu. Pojem 
'planina' pri nas pomeni bolj ali manj obsežne pasovnike v 
planinskem pasu, kamor priženejo …živino poleti … in kjer 
… planújejo (planšárijo) (Badjura, 1953). Predlagani slovenski 
termin 'planinsko smrekovje' za združbo Adenostylo glabrae-
Piceetum je utemeljen, saj je precej bolj verjetno, da gre v 
tem primeru prej za zooantropogeno pogojeno rastlinsko 
združbo, kot pa morda za klimaconalno vegetacijsko obliko 
iz zgornjegorskego-podalpinskega pasu. čeprav zagotovo v 
ekstremnejših razmerah obstajajo tudi posamezni razmeroma 
ohranjeni sestoji subalpinskega (podalpinskega) smrekovja, 
pa je večina sedaj poznanega smrekovja v tem območju bolj 
ali manj posledica zaraščanje nekdanjih pašnih površin v 
preteklosti. Kot ugotavlja Zupančič (1999) se je tovrstni smrekov 
gozd začel pojavljati po obdobju močnejšega človekovega vpliva 
na bukov gozd. Po ocenah naj bi se ta proces začel že pred 
okoli 900 leti. Z degradacijo in ogolelostjo rastišča tedanjega 
bukovega gozda (požigi, poseki, paša) in s spremenjenimi 
klimatskimi razmerami (nižje temperature in večji ekstremi 
na ogoleli površini) so nastale neugodne rastiščne razmere, 
tako da poteka razvojna pot preko smrekovega gozda. Zaradi 
nastalih edafskih razmer, predvsem zakisanosti rastišča 
in določenih mikroklimatskih sprememb, predstavlja ta 
združba dolgotrajnejšo obliko smrekovega gozda. Vendar pa  
(sub)spontani recentni razvoj in nemoteno potekanje 
obnovitvene gozdne sukcesije že nakazujejo zametke mešanih 
gozdov z izdatnejšo primesjo bukve. 
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Op. 17: V preteklosti macesnovja niso bila opisana kot samostojna 
združba. Bolj ali manj strnjeni sestoji macesna so bili vključeni 
v različne druge oblike vegetacije (predvsem med ruševje in 
smrekovje). V zadnjem obdobju so bili naravni sestoji macesna 
podrobno raziskani, opisani in kartirani (Dakskobler in sod., 
2010a; 2010b). Primarna rastišča macesnovja so zelo strma do 
prepadna, navadno osojna skalnata pobočja v pasu gorskih 
bukovih in jelovo-bukovih gozdov in police, pomoli v ostenjih 
gorskih grebenov, na nadmorski višini od 1650 do 1850 (1950) 
m, kjer bukev ne more več uspevati. Glavna značilnost teh 
rastišč je, da se na njih macesen pojavlja v vseh sestojnih 
plasteh, se odlično pomlajuje, druge drevesne vrste (smreka, 
jerebika, ponekod jelka, bukev in gorski javor) se pojavljajo 
le posamično in očitno nimajo moči, da bi macesen v 
sukcesiji izpodrinile (Dakskobler in sod., 2010b). Pogojno v 
to skupino lahko uvrščamo tudi obsežna macesnovja, ki obdajajo 
pašne planine na visokogorskih planotah Alp in tudi macesnovja 
v vzhodnem delu Karavank. Nedvomno je bil tu prvotni gozd 
(vsaj deloma najbrž bukov ali smrekov) nekoč izkrčen ali požgan 
za pašo, površina pašnikov pa precej večja, kot je zdaj. V drugotni 
sukcesiji se je kot pionir uveljavil macesen, ki se tudi naravno 
obnavlja in je po naravni poti le malo možnosti, da bi ga bukev 
in smreka kmalu izpodrinila. Ti drugotni macesnovi gozdovi, 
še posebej če uspevajo na skalnatih rastiščih in na nadmorski 
višini nad 1600 m (torej ob ali nad zdajšnjo zgornjo mejo 
uspevanja bukve), so po zgradbi in floristični sestavi navadno 
precej podobni primarnemu macesnovemu gozdu, zato jih še 
vedno uvrščamo v isto asociacijo, Rhodothamno-Laricetum 
(Dakskobler in sod., 2010b). 

Op.18: V ta sklop sodi tudi drugotna združba gradna in 
travniškega črnilca (Melampyro vulgati-Quercetum petraeae), 
ki je razširjena v flišnem Brkinskem hribovju (submontanski 
in montanski pas) – var. geogr. Fraxinus ornus (Puncer & 
Zupančič 1979) Zupančič 1994 in na Dolenjskem (kolinski in 
submontanski pas) – var. geogr. Epimedium alpinum (Puncer 
& Zupančič 1979) Zupančič 1994 (na kvartarnih sedimentih, 
kremenov pesek, glina). Značilnice asociacije so vrste Quercus 
petraea, Melampyrum pratense subsp. vulgatum, Chamaecytisus 
supinus, Luzula luzuloides, Hieracium sabaudum in Lembotropis 
nigricans. Pogosto so ti sestoji dolgotrajen degradacijski stadij 
na rastiščih bukove asociacije Castaneo-Fagetum sylvaticae.

Op. 19: Med kisloljubno rdečeborovje praviloma vključujemo 
primarna rdečeborovja, ki običajno poraščajo najbolj skromna, 
sušna rastišča po grebenih in skalnatih temenih, na slabo 
razvitih, skeletnih rankerjih in plitvejših distričnih tleh na 
silikatnih kamninah. Pogojno v to kategorijo vključujemo 
tudi dolgotrajne degradacijske stadije z rdečim borom, ki jih 
zaradi njihovega nastanka lahko poimenujemo 'steljniško 
rdečeborovje'. Tovrstno drugotno rdečeborovje, ki so ga 
latinsko poimenovali Galio rotundifolii-Pinetum sylvestris 
Zupančič et čarni ex čarni et al. 1992, je nastalo zaradi 
dolgotrajnega in sistematičnega izkoriščanja organske snovi iz 
gozda. T.i. gozdna stelja je vsebovala opad in še zlasti pokošeno, 
posušeno, pograbljeno in odpeljano biomaso iz pritalne ter 
zeliščne plasti rastlinske odeje. Kmetje so tako pridobljeno 
organsko snov uporabljali običajno kot nastiljo živini. Tako 
nastali hlevski gnoj so podoravali in s tem povečevali organsko 

snov v njivskih tleh in vzdrževali koloidne lastnosti v sicer 
rahlih, največkrat tudi dobro odcednih tleh. S tem so ohranjali 
rodovitnost tal, na katerih so pridelovali različne poljščine 
(glej npr. Pridigar, 1999). 
Razmejevanje med pravim, primarnim kisloljubnih 
rdečeborovjem in drugotnim, steljniškim je na osnovi 
razmeroma skromne floristične sestave precej težavno. 
Pogosto lahko drugotna steljniška rdečeborovja prepoznamo 
po drugih kriterijih, kot so bližina naselij, relief, globina tal 
itd. Steljniška borovja so praviloma locirana v bližini naselij 
oz. kmetij, na lahko dostopnih, ne prestrmih in gladkih 
pobočjih, ki olajšujejo košnjo, strganje oz. grabljenje, sušenje 
in odstranjevanje ter odvažanje organske snovi. S košnjo 
pritalnega rastlinja so uravnavali tudi sestojne zasnova 
bodočega gozda. Ker je pridelava stelje (npr. orlove praproti) 
glavni cilj, so pod rahlim in nesklenjenim zastorom borovih 
krošenj zlahka poskrbeli za primerno osvetlitev gozdnih 
tal. Globina talnih horizontov je v steljniškem rdečeborovju 
navadno nesorazmerno velika. Zaradi cikličnega značaja 
tovrstnega steljarjenja v štiri do petletnih ciklih, se mozaično 
prepletajo posamezne etape razvoja: od povsem razgaljene 
talne površine do z orlovo praprotjo popolnoma prekritih 
tal. V drevesni plasti navadno prevladuje rdeči bor, sklep 
drevesnih krošenj je vrzelast in pretrgan, zastrtost redko presega 
50 %. Pri opuščanju steljarjenja ali pa ob podaljševanju cikla 
steljarjenja, se v steljniškem rdečeborovju sproži obnovilna 
sukcesija, v kateri opravlja smreka vlogo glavnega edifikatorja, 
poleg nje se začno uveljavljati tudi listavci (hrasti, kostanj, 
bukev, jerebika, v grmovni plasti pa zlasti navadna krhlika). 
S tem spremembami začne produkcija v pritalni zeliščni in 
grmiščni plasti močno upadati in funkcija proizvodnje stelje 
se zmanjša, steljnika ni več.
Rastišča porasla z drugotnimi steljniškimi rdečeborovji, kjer 
se že jasno nakazuje progresiven proces obnovilne sukcesije, 
uvrščamo v pripadajoče skupine listnatih gozdov. Največkrat 
so to kisloljubno gradnovo belogabrovje, kisloljubno gradnovo 
bukovje in različno kisloljubno bukovje. 

Op. 20: V rastiščni tip 'kisloljubno gorsko-zgornjegorsko 
bukovje z belkasto bekico' uvrščamo tudi kisloljubno jelovo 
bukovje, ki je bilo opredeljeno kot Luzulo-Abieti-Fagetum 
prealpinum (Marinček 1977 n. nud) Marinček & Dakskobler 
1988 = sin. Luzulo-Fagetum Meusel 1937 abietetosum (Marinček 
& Dakskobler 1988) Marinček & Zupančič 1995. Jelova 
bukovja na silikatni podlagi v predalpskem območju so bila 
označena tudi z drugimi provizoričnimi (začasnimi) imeni, 
ki so ponekod še vedno vsaj deloma v rabi. Tovrstno jelovo 
bukovje je bilo v preteklosti označeno tudi kot Abieti-Fagetum 
prealpino-dinaricum silicicolum (mscr.), Abieti-Fagetum 
prealpino-dinaricum luzuletosum (mscr.) (p.p.), Abieti-Fagetum 
austroalpinum luzuletosum Wraber 1960 (p.p.) itd.
Op. 21: V rastiščni tip, ki ga porašča vegetacija visokih 
barij, so poleg pretežno lesnate vegetacije vključeni tudi zelo 
različni, običajno malopovršinski fragmenti druge barjanske 
vegetacije (npr. Sphagnetum s.lat. in Caricetum s.lat.), kjer se 
lesnate rastline (predvsem rušje in smreka) pojavljajo z manjšo 
pokrovnostjo in ne nastopajo kot ključne vrste v obstoju in 
razvoju tega dela barij. 

4  ZAKLJUČEK
4 CONCLUSION

Prispevek je rezultat večletnega intenzivnega 
sodelovanja in usklajevanja predstavnikov različ-
nih institucij, ki se ukvarjajo z gozdno vegetacijo 
na aplikativno-operativnem, raziskovalnem in 
pedagoškem nivoju. Z novo tipologijo smo dosegli 
zgodovinski konsenz na področju proučevanja 
gozdne vegetacije in rastišč pri nas, saj ta apli-
kativni koncept omogoča enotno obravnavanje 
gozdne vegetacije in primerljivost v celotnemu 
slovenskem prostoru. Uporabnost nove tipologije 
gozdnih rastišč se kaže predvsem na področju 
načrtovanja in usmerjanja z gozdovi. Vendar 
pa je sistem gozdnih rastišč uporaben mnogo 
širše, v vseh strokovnih krogih, ki se ukvarjajo 
s prostorsko in ekološko problematiko gozdnih 
habitatov, ekosistemov in krajine. 

V osnutkih gozdnogospodarskih načrtov goz-
dnogospodarskih območij za obdobje 2011–2020 
(ZGS, 2011) je bila že uporabljena delovna raz-
ličica nove tipologije gozdnih rastišč Slovenije, 
ki je podrobneje predstavljena v tem prispevku. 
Na podlagi predlaganih 19 skupin rastišč, ki so 
povzetek podrobnejše tipologije gozdnih rastišč, 
je po 4. člena Pravilnika o načrtih za gospodar-
jenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (2010) 
definirano tudi oblikovanje rastiščnogojitvenih 
razredov (RGR) na nivoju gozdnogospodarskih 
območij in enot. Na podlagi izhodišč nove tipo-
logije gozdnih rastišč in posledično Pravilnika o 
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje 
z divjadjo (2010) smo želeli poenotiti obravnava-
nje rastišč oz. gozdnih združb na nivoju celotne 
države in tako zagotoviti večjo primerljivost med 
posameznimi gozdnogospodarskimi območji ter 
dobiti jasnejšo podobo o stanju različnih skupin 
gozdov na nivoju celotne države (strateški nivo).

Presoja gozdnogospodarskih načrtov območij 
(čas in sod., 2011) je pokazala, da je bil že s preho-
dom na enotni sistem slovenskega poimenovanja 
gozdnih rastiščnih tipov narejen pomemben korak 
k urejanju rastiščno-vegetacijskih podlag Zavoda 
za gozdove Slovenije. Prehod na novo tipologijo 
gozdnih rastišč ni le razmeroma preprosta teh-
nična operacija (npr. v tem primeru pretvorba 
šifer v nove šifre), temveč kompleksen vsebinski 
problem, ki terja preverjanje relevantnosti in 

točnosti obstoječih rastiščno-vegetacijskih podlag. 
Pri tem so se pokazale nekatere pomanjkljivosti v 
doslej uporabljenih podlagah. Ker so rastiščno-
-vegetacijske podlage pomembne pri gozdnogo-
spodarskem načrtovanju (npr. pri oblikovanje 
rastiščnogojitvenih razredov, postavljanju ciljev, 
usmeritev, naravovarstveni problematiki), bo 
v prihodnje tudi s pomočjo tega prispevka tej 
problematiki treba nameniti še več pozornosti.

5 SUMMARY 
5 POVZETEK

In Slovenia, forest communities represent a key 
basis for the division of forests into operative 
management classes based on site characteristics 
and silvicultural specifics and for guiding the plan-
ning of all of the forests. In forest communities’ 
code list which is a technical and a substantive 
element of the information database of Slovenian 
Forest Service (SFS) we found some weaknesses 
and inconsistencies. 

This problem was tackled at the beginning of 
preparation of the new forest management plans 
for the period 2011-2020. The whole list of forest 
plant communities with associated code list was 
edited and a new typology of Slovenian forests 
with short description of each forest site type in 
Slovenian language was provided. In this paper, 
the new Slovenian names of forest site types were 
linked to the system of forest plant-community 
names currently used in the database of SFS and 
to the newer names of forest plant communities 
existing in Slovenia.

Based on ecological and floristic similarity of 
forest plant communities, the new typology of 
Slovenian forest sites was developed. All forests 
were divided into two main groups, the first one 
consisting of forests on the carbonate and mixed 
carbonate-silicate rocks, and the second one of 
forests on the silicate rocks. Forest site types on the 
carbonate and mixed carbonate-silicate rocks have 
been classified into five ecologically defined alti-
tudinal belts: lowland forests, colinar-submontane 
forests, submontane-montane forests, montane-
altimontane forests, altimontane-subalpine forests. 
Forest site types on the silicate rocks have been 
classified into four ecologically defined altitudinal 
belts: colinar-submontane forests, submontane-
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montane forests, montane-altimontane forests, 
altimontane-subalpine forests. 

In the Slovenian forest site typology, forest 
communities are clustered into 29 groups of site 
types (19 on carbonate and mixed bedrock, and 
10 on silicate bedrock) and 74 forest site types 
(58 on carbonate and mixed bedrock, and 16 on 
silicate bedrock). Based on detailed forest site 
typology, only 19 main site groups are proposed 
for operational use (e.g. for creating of operative 
management classes) as follows:
1. Forests of Salix spp. with Populus spp., forests 

of Alnus glutinosa, and of A. incana
2. Forests of Quercus robur and Carpinus betu-

lus, and Ulmus laevis forests with Fraxinus 
angustifolia 

3. Forests of Carpinus betulus, and of Quercus 
petraea on carbonate and mixed bedrock 

4. Forests of Carpinus betulus with Quercus 
petraea on silicate bedrock 

5. Submontane Fagus sylvatica forests on carbo-
nate and mixed bedrock 

6. Submontane Fagus sylvatica forests on silicate 
bedrock

7. Montane, altimontane and subalpine Fagus 
sylvatica forests on carbonate and mixed 
bedrock 

8. Montane and altimontane Fagus sylvatica 
forests on silicate bedrock

9. Forests of Fagus sylvatica with Abies alba
10. Forests of Acer spp., of Fraxinus excelsior and 

of Tilia spp.
11. Thermophilous Fagus sylvatica forests
12. Forests and woodlands of thermophilous 

broadleaves 
13. Acidophilous Pinus sylvestris forests
14. Basophilous Pinus sylvestris, and of Pinus 

nigra forests
15. Forests of Abies alba, and of Picea abies on 

carbonate and mixed bedrock
16. Forests of Abies alba, and of Picea abies on 

silicate bedrock
17. Bog woodlands of Picea abies, and of Pinus 

mugo 
18. Forests of Larix decidua
19. Woodlands of Pinus mugo
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Težave gozdarskih gospodarskih družb pri delu v slovenskih 
gozdovih in njihov predvideni razvoj 
Zapisal Jakob LEVEC*

*Za GIZ zapisal Jakob LEVEC, uni. dipl. inž. gozd.

Preglednica 1: Primerjava državnih in zasebnih gozdov po posameznih postavkah.

Vir: Poročilo ZGS za 2010.

Državni gozdovi Zasebni gozdovi Lokalne skupnosti
Površina (ha)
(%)

270.299
23 %

885.402
75 %

29.468
2 %

Posek (m3) 1.155.831 2.195.661 22.645
Nega (ha) – načrt 4.656 2.915 59
Nega (ha) – real. 3.372 (72 %) 2.627 (90 %) 33 (55 %)
Posek – skupaj   3.374.137 m3 (63% možnega)
Lesna zaloga 330.982.400 m3 oz. 288 m3/ha
Letni prirast.   8.117.300 m3 oz. 6,85 m3/ha

Možen posek   5.321.927 m3 

Gozdarske družbe, še bolj pa lesna podjetja, so – 
podobno kot druga podjetja v državi – občutila 
svetovno krizo, ki je prevetrila poslovanje in razmere 
znotraj družb. Težav je več: od nelikvidnosti, ki se 
izraža v plačilni nedisciplini, težav pri najemanju 
posojil do praktičnega zaprtja razvojno-tehničnih 
oddelkov, kar se kaže z viškom gozdarskih in lesar-
skih inženirjev mlajših generacij. Z namenom sem 
omenil tudi lesna podjetja, saj so gozdarske družbe 
neposredno vezane na lesno-predelovalni sektor, 
ki mu je kriza le še zadala zadnji udarec. če želimo 
pomagati odpraviti težave gozdarskih družb – velikih 
»koncesionarjev« in tudi manjših družb (nekateri 
delujejo kot podizvajalci ali pa si iščejo kruh v zaseb-
nem sektorju), moramo razumeti izvor in ozadja 
problemov. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so 
gozdarska podjetja šele na začetku zgodbe o lesu in 
je nujno sodelovanje z lesno-predelovalnimi podjetji. 

Najočitnejša delitev slovenskih gozdov po 
izkoriščenosti in drugih značilnostih je delitev 
na zasebne in državne gozdove. Zadnji omenjeni 
so na splošno dobro odprti s cestami in vlakami 
ter blizu 100-% izpolnjujejo načrtovane etate in 
gojitvena dela. Nasprotje pa so zasebni gozdovi, 
ki v gozdni površini zajemajo 80 %, etate pa 
izpolnjujejo manj kot 60-%, kar za trg pomeni 
izpad dveh milijonov m3 lesa.

Konkurenčno se še vedno ne moremo primer-
jati z našimi severnimi sosedi. Lahko začnemo v 
načinu gospodarjenja, ki je pri nas bolj sonaravno 
in trajnostno kot v drugih deželah EU. Poudarje-
nost socialnih in ekoloških funkcij, ki so ponekod 
nedvomno pomembne za ljudi in prostor, ima 
večinoma prednost pred proizvodno funkcijo, 
ki jo lastnik lahko smotrno izkorišča. Menim, 
da se zatakne ravno pri smotrnosti, kjer imamo 
različna stališča glede uresničevanja koncepta 
gospodarjenja. Zatakne se pri odpiranju sestojev, 
velikosti pomladitvenih površin, optimalni zrelosti 
dreves in sestojev. Naši severni sosedje veliko bolj 
zasledujejo prirastek točno določenih umetno 
sajenih drevesnih vrst, hkrati pa gozd opravlja 
tudi druge funkcije. Osebno menim, da bi bil o 
mogoče tudi z zdajšnjim sistemom gospodarje-
nja bolje zasledovati manjše stroške proizvodnje 
brez večjih posledic za sonaravnost. Lep primer 
je strojna sečnja, kjer z dobrim sodelovanjem 
vseh vpletenih inštitucij (lastnika, ZGS, izvajal-
cev) lahko pokažemo kar nekaj primerov dobro 
opravljenega načrtovanja in dela. Pri uporabi 
ergonomsko (tudi ekonomsko) boljše strojne 
sečnje pa lahko pri neprimernem načrtovanju 
hitro zaidemo v ekonomsko in ekološko manj 
uspešne zgodbe. Pri nas strojno obdelamo le 3 % 

Kutnar, L., Veselič, Ž., Dakskobler, I., Robič, D.: Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških  
in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov Strokovna razprava
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površin, po terenskih omejitvah bi lahko prišli do 
30 %. Največje težave so: predebelo drevje, pre-
velike okoljske omejitve, vse večji delež listavcev 
in razdrobljenost zasebne posesti. 

Prav v zasebni posesti pa je rak rana neizko-
riščenosti naravnega bogastva. Z neizpolnitvijo 
načrtovanih etatov se drevesa starajo in izgubljajo 
na kakovosti, ki je zanimiva za predelovalce. 
Debla, ki so navzven videti lepa, ravna in brez 
grč oz. slepic, so v notranjosti gnila, votla ali vsaj 
obarvana. Premalo opravljenih gojitvenih del tudi 
pripomore k slabši kakovosti lesa. Financiranje 
gojitvenih del v zasebnem sektorju je vezano na 
državni proračun, ki pa bo v prihodnosti še manj 
razumevajoč za dolgoročna vlaganja. Dodatno 
povečujejo stroške izvajalcev (kar neposredno pri-
zadene lastnike) še slabša prepredenost z vlakami 
in šibkejše omrežje cest. Pri tem so lastniki prepu-
ščeni na pripravljenost sodelovanja vseh vpletenih 
lastnikov, čez katerih parcele naj bi vlaka oz. cesta 
potekala, da ne omenjam vseh birokratskih dovo-

ljenjih in potrebnih soglasjih. če 
govorimo o načrtovanju tudi v 
zasebnih gozdovih, bi morali 
načrtovane vlake in ceste graditi 
z večinskim soglasjem lastnikov. 
Vedno se najde nezainteresiran 
ali siten lastnik, ki mu splošna 
korist nič ne pomeni, dokler sam 
ni osebno prizadet. Tako nastajajo 
v zasebnih gozdovih vlake, ki so 
speljane po parceli samo enega 
ali dveh lastnikov in so nepri-
merno prilagojene terenu, kar 
posledično pomeni več poškodb 
na obstoječem drevju. Težave se 
nadaljujejo, ko sosedni lastnik, ki 
je prej nasprotoval gradnji vlak, 
le-to uporabi na sosednji parceli 
in povzroči malomarne poškodbe 
na sestoju soseda. V zasebnih 
gozdovih je še vedno veliko sive 
ekonomije – dela brez računov. 
To je tudi težava družb, ki poslu-
jejo davčno pravilno saj so jim 
„siva“ podjetja konkurenčna za 
več kot 20 %, če prištejemo še 
administrativne in druge stroške.

Vprašanja, ki se nam še pora-
jajo so vezana na povečanje sečnje v zasebnih 
gozdovih. Kako vzpodbuditi lastnike, da se bodo 
odločali za intenzivnejše gospodarjenje in tudi 
vlagali nazaj skozi gojitvena dela? hkrati se takoj 
vprašamo: če bomo več sekali, ali smo to sposobni 
tudi predelati? Na splošno kot družba smo preveč 
potrošniško naravnani in smo lahek plen trgovskih 
verig, ki nam s pomočjo reklam in ugodnih cen 
prodajo veliko plastike in kovin. če les v konč-
nem izdelku še zaide v naše hiše in stanovanja, ga 
pogrešam na državni in občinski infrastrukturi. 
Povsem drugačna podoba je v sosednji Avstriji, 
saj ko prečkamo mejo nas pričakajo lesene hiše, 
lesene obcestne ograje itn.

Začeti je treba pri vlaganju v razvoj; za zasebni 
gozd to pomeni povečanje deleža realizacije goji-
tvenih del in gozdne infrastrukture (obstoječe 
subvencije niso dovolj uspešne). Treba bi bilo 
motivirati lastnike za združevanje in skupno 
gospodarjenje ter tako izboljšati donose iz gozdov. 
Zmanjšati bo treba birokratske ovire, npr. pri 

gradnji vlak. Gozdarskim družbam je treba omo-
gočiti uporabo novejših tehnologij (subvencije za 
novejše, zmogljivejše stroje, strojna sečnja …). 
Drugi korak je ugodnejša in stimulativna davčna 
politika za lastnike gozdov, pa tudi gospodarske 
družbe in samostojne podjetnike v gozdarstvu.

Napoved prihodnosti je vedno nehvaležna. Skle-
pam pa, da bodo gospodarske družbe po organizira-
nosti sledile vzorcem iz srednje in severne Evrope. S 
tehničnega vidika to pomeni večji delež strojne sečnje 
in večje (močnejše, težje) stroje v gozdu. Menim, da 
bo horizontalno in vertikalno povezovanje z lesno 
industrijo neizogibno, kar pomeni, da bo bodisi vse 
več mešanih gozdarsko-lesnih podjetij s svojo lesno 
predelavo bodisi bo nastalo projektno sodelovanje 
na različnih ravneh. V obdobju tranzicije so večja 
podjetja pokupila manjša, nekatera so propadla, 
ni pa izključeno, da se bo tej bitki pridružil še 
tuji kapital. Menim, da je edino smotrno združiti 

Levec, L.: Težave gozdarskih gospodarskih družb pri delu v slovenskih gozdovih in njihov predvideni razvoj 

državne inštitucije, ki delujejo na enem področju 
oz. delu prostora. Najbolje bi premostili birokratske 
ovire, če bi se različni strokovnjaki organizacijsko 
razporedili v državne inštitucije tako, da bi delovala 
„ena služba za en prostor“.
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1 VLOGE GOZDA V SLOVENIJI
Slovenija spada med najbolj gozdnate države v 
Evropi. Gozdovi so potencialna vegetacija na več 
kot 90 % površine naše dežele. Slovenija je po 
gozdnatosti na tretjem mestu v Evropi, za Finsko 
in Švedsko. Gozd obsega več kot 60 % slovenske 
površine, gozdni prostor pa okoli 80 %. Še leta 
1875 je bila gozdnatost le 36 %. Slovenija ima 
0,62 ha gozda na prebivalca. Gozd kot ekosistem 
je najpopolnejša življenjska skupnost; je naravna 
dobrina in izrazito mnogoplastna ter tako pomeni 
gospodarsko korist, pomembno sooblikuje okolje 
in ostaja enako pomembna sestavina človekovega 
duhovnega sveta. človek išče koristi in gozd s 
svojim delovanjem, svojimi funkcijami zadovoljuje 
določene človekove materialne in nematerialne 
potrebe. Naravni ali gospodarski gozd opravlja 
svoje funkcije neodvisno – kot ekosistem. V 
njem se pogosto skriva potencial, da z njim ali 
določenim stanjem zadovoljuje določene potrebe. 
In potrebe so tiste, ki v konkretnih primerih in 
času prikličejo v življenje določene vloge gozda.

Klasično gozdarstvo se je razvijalo in razvilo 
predvsem iz lesnoproizvodne vloge. Z razvojem 
družbe in hkratnim slabšanjem okolja se je pomno-
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Oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v 
produkt razvoja
Charcoal Burning, a possibility for including several forest roles into a 
developmental product
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žilo število vlog gozda. Dandanes govorimo o treh 
sklopih vlog: socialnih, okoljskih in proizvodnih. 
Zdajšnji nabor vlog še ni popoln; porajajo se vedno 
nove kot odraz razvoja družbe s spremembami 
v okolju. Povečujejo se predvsem okoljske vloge 
(krajinska, gozd kot ponor ogljika …) in socialne 
(premoženjska, zaposlitvena, sprostitvena, duhovna 
…). Vloge so med seboj povezane, prepletene. 
Mnogokrat sobivanje med njimi ni enostavno, 
kajti nobena od vlog naj ne bi prestopila meje 
nosilnih zmogljivosti. Vse to nas vodi v paradigmo 
slovenskega gozdnega gospodarjenja, ki sloni na 
treh načelih: sonaravnosti, trajnosti, mnogona-
menskosti. To pomeni, da gre za povezovanje vseh 
funkcij (vlog) gozdov in njihove rabe, upoštevaje 
območne posebnosti, gospodarske razmere in 
družbene potrebe ter optimalni donos materialne 
in nematerialne rabe gozdov, vezane na trajnost 
donosov vseh funkcij oz. vlog gozda z ukrepi, ki 
so sorodni Naravi. človek je torej prisiljen iskati 
kompromis med tem, kar hoče, in tistim, kar gozd 
in gozdni prostor zmoreta. Gre za kompromis 
med javnim in zasebnim interesom ter močjo 

Gozda. Skratka, gre za razumevanje naravnega 
razvoja gozdov in gozdnega prostora ter njegovih 
zakonitosti pri gospodarjenju. Vse to je temelj za 
ohranitev in uspešen razvoj gozdov in hkrati tudi 
za ohranitev človeku prijaznega bivalnega okolja. 
Govorimo o široki paradigmi razvoja, ki je: 
–  nenehno napredovanje znanosti in drugih 

dejavnikov, ki krepijo uspešnost gospodarstva 
in storitev brez škodljivih posledic v okolju, 
in vplivajo na izboljšanje okoljskih razmer za 
zdravo in človeka vredno življenje,

–  uravnotežen razvoj je ekološko zmeren, ohra-
nja obstoječe naravne vrste in njihov genetski 
vložek za razvoj ekosistemov ter krepi družbeno 
skupnost (Ferreira, 2005).

2 OGLARSTVO V SLOVENIJI
2.1 Zgodovina
Beseda oglarstvo, oglarjenje ali oglarija pomeni 
pridobivanje oglja v kopah. Tak način izkoriščanja 
lesa je znan že iz davnine. Poogljevanje poteka pri 
omejenem dostopu zraka in edini glavni proizvod 

je oglje. Kuhanje oglja poteka z nepopolnim zgo-
revanjem lesa v jamah, kopah ali prenosnih pečeh 
(Ilc, 2011). Oglarjenje je bilo glavni izvor sredstev 
za balzamiranje trupel oseb v egipčanski kulturi 
(3100 do 332 pr. n. št.). Lahko rečemo, da je oglje 
ves čas spremljalo človeške kulture do srednjega 
veka, posebno v tistih krajih, kjer sta se razvijala 
rudarstvo in pridobivanje železa. Pri nas se je šele 
v dobi renesanse razmahnilo železarstvo, vendar 
ga ne bi bilo brez gozdov in obsežne proizvodnje 
oglja. Z razvojem rudarstva in prometa, predvsem 
železniškega, je premog začel nadomeščati oglje 
v metalurgiji, vendar ga ni povsem nadomestil, 
predvsem v fužinarstvu ne. V tistih časih gozd ni 
imel take vrednosti, kot jo ima dandanes. Oglje 
je bilo pomemben proizvod vse do devetdesetih 
let devetnajstega stoletja, ko so bukov les začeli 
uporabljati tudi v tehnične namene in je dosegal 
boljšo ceno kot oglje (Prah, 2002). Sevnik (Oglar-
stvo, 1940, Prispevek na Anketi, februar–marec 
1941) poroča o pomenu oglarstva v obdobju med 
vojnama: Za časa velikega gospodarskega prospeha 
v letih 1928/29 se je izvozilo iz naše države (Jugo-

Zlaganje kopeV podnožje kope oglar položi križ, ki nikoli ne zgori.

Strokovna razprava Prah, J.: Oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v produkt razvoja
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slavija) okoli 6.700 desettonskih vagonov oglja. 
Dravska banovina je bila udeležena pri tem skoro s 
polovico. Še vedno lahko povsod v naših gozdovih 
najdemo ostanke kopišč. 

2.2  Oglarstvo in vloge
Oglarstvo lahko ponovno zadovoljuje in aktivira več 
vlog gozda, predvsem pa proizvodne in socialne. 
Dandanes oglarjenje omogoča ohranitev identitete, 
to je mentalne podobe območja. Je paradigma 
samosvojosti skozi naravne in grajene posebnosti.

2.2.1 Oglarjenje v okolju
Oglarjenje se ponuja kot ena izmed morebitnih 
rešitev gospodarjenja v mlajših gozdovih, kjer je 
nega gozdov z redčenji najbolj potrebna. To pa 
je že količina, ki v dobršni meri rešuje problem 
redčenj v mlajših sestojih in trženje na tržišču 
manj kakovostnih lesnih sortimentov. Oglarstvo 
lahko daje gozdnemu posestniku dodatni vir 
dohodkov.

Drugi zelo pozitiven vidik oglarjenja je v 
ohranjanju kulturne krajine. Kmetijske površine 
se vse bolj zaraščajo. Z izrabo te lesne mase v oglje 

nedvomno pripomoremo k zmanjšanju površin, 
ki so se zarastle.

2.2.2  Oglarstvo in oglar
Za oglarja ima pridobivanje oglja večplasten 
pomen, ki bi ga lahko razdelili na sociološki in 
denarno-pridobitveni del.

Naš oglar ni več samo tisti, ki ohranja kulturno 
krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških površin 
in opravlja nego v mladem gozdu, temveč postaja 
učitelj, raziskovalec in vodnik. Lahko začuti, da 
zna delati nekaj posebnega in vrednega. Poleg 
oglja lahko prodaja še naravno in kulturno 
krajino, oglarsko kolibo, lastne pridelke, od 
jabolčnika do kruha. Z druženjem dviga sam 
sebe in okolico.

2.2.3  Oglarstvo in turizem
Oglarjenje kot turistična zanimivost je nedvomno 
zgodba. Kraj je lahko prepoznaven po kopah, kar 
daje enkratnost v razpoznavnosti kot deželo oglar-
jev. In ta posebnost, drugačnost, lahko pomeni 
dobro vzpodbudo za vabilo obiskovalcem v ta 
prostor. Preživeti noč z oglarjem in prespati v 

oglarski kolibi je nedvomno doživetje. Risanje z 
ogljem, ustvarjanje z ogljem lahko pritegne raz-
lične profile umetnikov, ki obogatijo duhovnost 
kraja. Nikakor ne smemo pozabiti na oglarske 
dneve, skupni pohod, ki domačine združuje v 
skupne akcije in skupne nastope na trgu, pod eno 
oglarsko blagovno znamko. Oglarjenje povežemo 
na kovačije, kovačije na ….In tako so sklenjeni 
različni krogi dela in razmišljanja. 

3.2 Oglarji in oglarstvo dandanes v 
Sloveniji

V Sloveniji vsako leto oglari več kot petdeset oglar-
jev, ki na leto zložijo in skuhajo približno sto kop, kar 
pomeni okoli 500 ton oglja. Neformalno so pove-
zani v Klub oglarjev Slovenije, ki so ga ustanovili 
leta 2009. Klub oglarjev Slovenije je prostovoljno, 
samostojno in nepridobitno združenje oglarjev. 

Zdaj oglje uporabljamo predvsem za peko na 
žaru. Na Slovenskem so »živa kopišča« na več kot 
dvajsetih mestih. Poleg tega imamo dve tematski 
poti, ki sta posvečeni oglarstvu: Pot sv. Mohorja v 
Selški dolini in Oglarska pot v Oglarski deželi Dole 
pri Litiji. Oglarstvo v Dolah pri Litiji na Dolenjskem 

in v Selški dolini poteka skoraj vse leto, saj se vedno 
najde oglar, ki pripravlja les ali ga poogluje. 

3 Prihodnost oglarstva v Sloveniji
Na Slovenskem ima oglarstvo prihodnost, ki je 
sicer odvisna od primerne prodajne možnosti 
oglja, vendar je naše oglje kakovostno in tržno 
zanimivo. Poleg tega ima oglje visoko kurilno vre-
dnost. S posebno blagovno znamko bi oglje lahko 
dobilo višjo ceno. Na tak način bi postalo še bolj 
tržno zanimivo blago. Na Slovenskem oglarstvo 
namreč že postaja tržno zanimiva dejavnost. Svojo 
prihodnost ima zlasti v turizmu. Prihodnost naj 
temelji predvsem na konceptu kakovosti. Temu pa 
bodo morali ponuditi doživetje podeželja (emocije 
tradicije in naravnih lepot), graditi na miru, čistoči, 
vonju podeželja in okusni, kakovostni hrani. Za ta 
segment je potreben oseben, intimen odnos, saj 
gre za posameznike ali majhne skupine. 

Največji kapital projekta oglarjenja v Sloveniji 
lahko strnemo v točke:

 – oglarska kadeča kopa kot medij za združevanje 
 – izjemnost prostovoljne naravnanosti dela
 – voden obisk spoznavanja sožitja človeka in 

Narave

Janez Medved iz oglarske dežele  vsako leto skuha 6 in več kop Likovna kolonija ob kopi

Prah, J.: Oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v produkt razvojaPrah, J.: Oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v produkt razvoja
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Les je bil ključnega pomena pri razvoju in preži-
vetju človeka skozi celotno njegovo zgodovino. 
Drevesa zagotavljajo življenjsko pomembno okolje 
za življenje ljudi in živali s proizvodnjo kisika, 
hranljivih snovi ter zdravilnih zelišč in zagotavljajo 
material za izgradnjo bivališč, snovi, ki so v vseh 
fazah kulturnega razvoja človeka (papir, pohištvo, 
glasbila, umetnine itn.). Tudi v sodobnem svetu, ki 
je prepleten z najnaprednejšimi tehnologijami in 
materiali, je les še vedno nenadomestljiv v grad-
beništvu in pohištveni industriji predvsem zaradi 
svoje lepote, uporabnosti in splošne dosegljivosti.

Zavedanje splošnih koristnih funkcij narave 
in gozda se povečuje tudi na globalni ravni, zato 
je Generalna skupščina Združenih narodov leto 
2011 razglasila za mednarodno leto gozdov, ki 
je potekalo pod geslom Gozdovi za ljudi. Namen 
mednarodnega leta gozdov je predvsem zaustavitev 
čezmernega krčenja gozdov, ki na globalni ravni 
resno ogroža obstoj gozda (predvsem tropskega 
deževnega gozda), oblikovanje varovanih območij, 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter povečanje 
javnega zanimanja za gozd. Na globalni in na naci-
onalnih ravneh ob tem potekajo različne aktivnosti, 
ki krepijo zavedanje o pomenu gozdov, ki opravljajo 
številne ekološke, socialne in proizvodne funkcije.

V Sloveniji so ob mednarodnem letu gozdov 
potekale številne delavnice, javne prireditve in 
strokovne razprave na temo gozdov. Nekatere 
cilje, za katere si na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) 
prizadevamo v okviru mednarodnega leta gozdov 
skupaj z javno gozdarsko službo in lastniki gozdov, 
smo v Sloveniji že dosegli. Z gozdovi gospodarimo 
trajnostno, sonaravno in večnamensko. Kljub 
temu so pred nami še številni izzivi.

V Sloveniji je eden izmed pomembnih ciljev 
povečanje rabe lesa. Slovenija je med najbolj 
gozdnatimi državami v Evropski uniji, saj skoraj 
60 odstotkov njenega ozemlja prekriva gozd. V 
prejšnjih desetletjih lesni predelovalni industriji 
v Sloveniji ni bilo namenjeno dovolj pozorno-
sti, zato so lesnopredelovalna podjetja postala 

Akcijski načrt za uveljavitev gospodarskega kompleksa 
Gozdarstvo – Lesna predelava
Anica ZAVRL BOGATAJ, mag. Luka ZAJEC; MKGP, Komisija GOZD - LES

nekonkurenčna na evropskem trgu, nekdanji 
južni trgi pa so postali nedosegljivi za nekdaj 
cenjeno slovensko blago. Razlogov za to je več, 
najpomembnejši pa so zagotovo neprilagojenost 
tehnologij in stroškov dela glede na trg ter pre-
velika želja posameznikov po privatizaciji nekdaj 
uspešnih državnih podjetij. Posledica je bila pre-
kinjena proizvodnja veriga od gozda do končnega 
in izguba številnih delovnih mest. Slovenske žage 
predelajo in razžagajo vse manj lesa, saj ta že v 
obliki hlodovine odteka na druge evropske trge, 
kjer so višje odkupne cene lesa. 

Dandanes smo priča zanimivemu protislovju. 
Slovenski gozdovi so rastiščno pestri in vsebujejo 
več kot 330 mio m3 lesa v svoji lesni zalogi. V 
slovenskih gozdovih na leto priraste več kot 9 
mio m3 lesa bruto. Ob upoštevanju trajnostnih in 
sonaravnih načinov gospodarjenja bi lahko na leto 
posekali več kot 6,5 mio m3 lesa, vendar ga zaradi 
lastniških zakonitosti in nepripravljenosti lastnikov 
gozdov za delo v njihovem gozdu posekamo le 3,37 
mio m3 lesa (bruto) na leto (po podatkih Zavoda 
za gozdove Slovenije za leto 2010). Tako vsako 
leto v gozdu ostane veliko lesa, posledica česar je 
akumulacija prirastka prek optimalne ekonomske 
vrednosti lesa, zaradi česar v gozdu in družbi 
nastajata velika ekonomska in ekološka škoda.

V zadnjem času se čedalje bolj zavedamo vseh 
pozitivnih učinkov, ki jih prinaša raba lesa in drugih 
naravnih materialov. Mednje spadajo zlasti varo-
vanje okolja, kakovost bivanja, blažitev podnebnih 
sprememb, uporaba izdelkov iz lesa ob izteku nji-
hove uporabe kot obnovljivi vir energije in drugi. 

Ministrstva se zavedajo problematike, ki pesti 
gozdno-lesni sektor, vendar so ga doslej prek 
številnih razvojnih projektov in Programa razvoja 
podeželja (PRP), ki vzpodbuja vlaganja v gozdove 
z izgradnjo gozdnih prometnic za varnejšo in 
ekonomično delo v gozdu, nakup nove varovalne 
in strojne opreme, nakup strojev za primarno 
predelavo lesa na kmetijah, reševale le delno. 

V okviru Programa razvoja podeželja je bilo v 
obdobju od leta 2007 do konca leta 2010 le za ukrep 

Povzetki prispevkov posveta »Izkoriščanje goz-
dnih proizvodov v Slovenskem gospodarstvu,  
16. 11. 2011«

 – osebna rast
 – razvoj podeželja (inovativnost)

Uspeh razvoja podeželja je, če je del zgodbe 
oz. razvoja širše paradigme trajnostnega razvoja 
(interdisciplinaren pristop, zavedanje identitete). 
Razmišljaj globalno, deluj lokalno. Razvoj pode-
želja naj dopolnjuje tradicionalen način življenja 
ljudi. Država pa je tista, ki mora znati obogatiti 
lokalno pobudo.

Ključno je delo z ljudmi in pomembno je 
izobraževanje podeželanov. Pomembne so raz-
lične oblike povezovanja, in sicer formalne in 
neformalne.

Ugotavljamo tudi, da je glavni dejavnik, da se 
je oglarjenje ohranilo, tradicija. In to tradicijo 
velja »nagraditi« s strani državnih ukrepov, tako 
da bo oglarjenje tudi ekonomsko zanimivo. 
Takrat bomo marsikje lahko nedvomno priča 
povečanju opravljenih negovalnih del v gozdu 
ter zmanjševanju zaraščanja krajine. Predvsem pa 

se ljudje ne bodo fizično in duhovno odmaknili 
s podeželja. 
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št. 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov 
investiranih 12,9 mio evrov za nakup naslednje 
strojne in varovalne opreme ter izgradnjo gozdih 
cest in gozdnih vlak:

Z nepovratnimi sredstvi iz programa razvoja 
podeželja pa se bodo še naprej sofinancirale 
investicije v nakup nove opreme in mehanizacije 
za posek in spravilo lesa, za gradnjo gozdnih cest 
in gozdnih vlak. Konec novembra bo MKGP še 
zadnjič razpisalo razpis za ukrep št. 122 – poveče-
vanje gospodarske vrednosti gozdov v vrednosti 
sofinanciranja 4,5 mio evrov.

Na pobudo strokovne javnosti in stroke sta 
minister, pristojen za gozdarstvo, in ministrica, 
pristojna za gospodarstvo, letos pomladi ustanovila 
medresorsko delovno skupino, imenovano Gozd 
- les, katere namen je proučiti najpomembnejše 
zaviralce razvoja celotne gozdno-lesne verige. člani 
delovne skupine so predstavniki vseh pristojnih 
ministrstev, zbornic, javnih zavodov in gospodar-
stva. Rezultat delovne skupine bo akcijski načrt za 
povečevanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne 
verige s konkretno izdelanimi cilji, ukrepi in časov-
nimi komponentami za premostitev poglavitnih 
težav in izzivov, ki pestijo gozdno-lesni sektor. 
Akcijski načrt bo pripravljen do konca leta.

Povzemam le nekatere pomembnejše cilje in 
ukrepe akcijskega načrta:
1. Opredelitev gozdne in lesne panoge kot strate-

ške prioritetne panoge v Sloveniji v obdobju 
2014–2020 z upoštevanjem lesa kot strateške 
surovine.

2. Sprejem Uredbe o zelenih javnih naročilih 
(ZeJN), kjer se povečuje najmanjša količina 
vgrajenega lesa v stavbe v volumenskem deležu 
30 % vsem zavezancem po ZeJN.

3. Povečanje izkoriščenosti in negovanosti slo-
venskih gozdov.

4. Povečanje deleža hlodovine, ki se predela v 
slovenskih žagarskih obratih.

5. Povečanje prodaje pohištva iz lesa za 30 % v 
treh letih.

6. Povečanje prodaje stavbnega pohištva (okna, 
vrata) iz lesa za 30 % v treh letih.

7. Povečanje certificiranega lesa (CE certifikat) 
za gradbeni les

8. itn.
Pomembno se je zavedati multiplikacijskega 

učinka predelave lesa na gozd, gospodarstvo in 
družbo. Z vnovično vzpostavitvijo celotne goz-
dno-lesne vrednostne verige bomo omogočili 
enakomeren regionalni razvoj s porabo lastne 
surovine in znanja, nego in varstvo gozdov, oži-
vitiv podeželja z zaposlitvenimi možnostmi za vse 
izobrazbene strukture (socialna kohezivnost) in 
razbremenili prometne povezave zaradi dnevnih 
selitev v večja urbana središča. 

Vsako potovanje se začne s prvim korakom, 
za katerega sta potrebna pogum in jasno dolo-
čen cilj. Le s skupnim prizadevanjem za dobro 
celotnega gozdarstva in lesarstva bomo našemu 
nacionalnemu bogastvu, lesu, dali vrednost, ki 
mu zagotovo pripada.

Preglednica1: Sofinanciranje MKGP za nakup stojne in varovalne opreme za lastnike gozdov v okviru ukrepašt. 
122 – Programa razvoja podeželja od leta 2007 do konca leta 2010

Sofinanciranje MKGP za nakup nove stojne in varovalne opreme za lastnike gozdov po vrstah opreme

Harvester Procesor-
ska glava

Forwar-
der

Traktor 
-kolesnik 
za delo v 

gozdu

Zgibni 
traktor

Traktor-
ska goz-
darska 

prikolica

Žični 
žerjavi

Mo-
torna 
žaga

Osebna 
zaščitna 
sredstva

Gozdar-
ski vitli SKUPAJ

Skupaj (kom) 5 2 4 253 3 68 4 113 108 112 674
Skupaj (evrov) 1.043.950 74.322 619.144 9.158.150 267.330 984.235 436.165 44.687 19.685 261.298 12.928.541

Preglednica 2: Sofinanciranje MKGP za izgradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in vlak v okviru ukrepa št. 122 
– Programa razvoja podeželja od leta 2007 do konca leta 2010

Sofinancirana vrsta del (m)
Gradnja goz-

dne ceste
Rekonstrukcija 

gozdne ceste
Gradnja goz-

dne vlake
Rekonstrukcija 

gozdne vlake SKUPAJ

Dolžina (m) 26.186 3.530 172.407 117.295 319.418

Območni načrti, izdelani za obdobje 2011–2020, 
so po letu 1971 že peti območni načrti in so 
prvič izdelani kot skupni načrti za gospodarjenje 
z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Načrti so 
izdelani na podlagi podatkovnih zbirk Zavoda 
za gozdove Slovenije, ki vključujejo podatke o 
gozdovih iz gozdnogospodarskih načrtov enot, 
izdelanih v obdobju 2001–2010, in podatke o 
odvzemu divjadi, opravljenih delih v njihovem 
življenjskem okolju, povzročeni škodi ter popisu 
poškodovanosti (objedenosti) gozdnega mladja. 
Na podlagi analize stanja in razvoja gozdov, ocene 
stanja in razvoja populacij divjadi ter presoje 
gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo 
so v načrtih opredeljeni glavni problemi pri 
gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z divjadjo 
v vseh štirinajstih gozdnogospodarskih območjih 
in petnajstih lovskoupravljavskih območjih. 
Analize na ravni države kažejo na povečevanje 
lesnih zalog in prirastka, postopno staranje 
gozdnih sestojev, povečevanje deleža listavcev v 

Možni posek v slovenskih gozdovih in možnosti za njegovo 
realizacijo v obdobju 2011–2020
Jošt JAKŠA, Dragan MATIJAŠIĆ, mag. Rok PISEK, dr. Aleš POLJANEC; Zavod za gozdove Slovenije

lesni zalogi, regresijo jelke, slabšanje življenjskih 
razmer za divjad, nizko številčnost male divjadi 
ter prostorsko širitev nekaterih vrst divjadi, zlasti 
jelenjadi in divjega prašiča, ki lokalno povzročata 
tudi večjo škodo. 

Območni načrti še bolj kot v prejšnjem dese-
tletju poudarjajo pomen proizvodnje lesa. Doho-
dek iz gozda in zaposlitev sta pomembna cilja v 
državnih gozdovih pa tudi v delu zasebnih gozdov. 
Glede na razdrobljeno gozdno posest v Sloveniji je 
pomembna samooskrba lastnikov gozda z lesom 
ter les kot dodatni vir dohodka za lastnika. V raz-
merah povečevanja cen energentov je predvsem les 
za kurjavo lahko pomembna alternativa drugim 
virom. Poleg ekonomskih ciljev gospodarjenja se 
krepita tudi okoljski in socialni pomen gozdov. 
Temeljne strateške usmeritve in prednostne naloge 
pri gospodarjenju z gozdovi so predvsem zago-
toviti trajnost donosov gozdov in vseh njihovih 
funkcij, ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov 
na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni, 

Preglednica 1: Načrtovani možni posek v GGO*:

GGO
Iglavci Listavci Državni Zasebni Skupaj

m3 m3 m3 m3 m3 m3/
ha**

Tolmin 1.779.338 4.424.535 1.497.120 4.706.753 6.203.873 51,7
Bled 2.070.304 765.796 596.465 2.239.635 2.836.100 62,6
Kranj 3.317.751 1.582.249 380.658 4.519.342 4.900.000 76,2
Ljubljana 3.219.333 3.902.005 711.251 6.410.087 7.121.338 53,2
Postojna 2.683.300 1.992.000 2.143.840 2.531.460 4.675.300 60,9
Kočevje 3.126.216 3.063.784 3.504.566 2.685.434 6.190.000 70,8
Novo mesto 1.827.141 4.218.275 1.910.206 4.135.210 6.045.416 63,5
Brežice 759.985 3.422.060 731.500 3.450.545 4.182.045 60,7
Celje 1.581.798 2.563.110 634.816 3.510.092 4.144.908 57,3
Nazarje 2.584.146 719.093 81.654 3.221.585 3.303.239 78,1
Slovenj Gradec 3.263.858 468.574 912.802 2.819.630 3.732.432 66,2
Maribor 3.254.906 3.856.840 1.742.472 5.369.274 7.111.746 76,3
Murska Sobota 622.890 1.432.402 456.476 1.598.816 2.055.292 58,4
Kraško 1.222.465 1.646.222 298.350 2.570.337 2.868.687 33,8
Skupaj 31.313.431 34.056.945 15.602.176 49.768.200 65.370.376 60,8

* podatki iz osnutkov Območnih načrtov 2011–2020, predstavljenih na javnih razgrnitvah novembra 2011
** načrtovani desetletni posek na površino gozdov brez gozdnih rezervatov
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ohranjati zdravje in vitalnost gozdov, povečati 
izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih 
rastišč, povečati odprtost gozdov z gozdnimi 
prometnicami in uvajanje sodobnih tehnologij 
in v največji mogoči meri upoštevajo usmeritve 
Nacionalnega gozdnega programa.

Načrtovani možni posek je določen glede na 
stanje sestojev, razmerje razvojnih faz, ciljev in 
gojitvenih razmer v posameznih rastiščnogojitve-
nih razredih in na ravni države znaša za prihodnje 
desetletje 65 mio m3. Priprava sestojev za naravno 
obnovo in sajenje je načrtovana v obsegu 37.139 
ha. Obnova s sajenjem bo prednostno potekala 
zlasti v primeru sanacij zapleveljenih ali erodira-
nih ogolelih površin, nastalih zaradi abiotskih in 
biotskih vplivov. Nega je načrtovana na 146.391 
ha, za zagotavljanje varstva gozdov je predvideno 
159.264 dni, za nego habitatov 44.338 dni in za 
preostala dela 6.432 dni. Skupna dolžina za izgra-
dnjo potrebnih gozdnih cest znaša 2.753 km, od 
tega je prioritetnih dolžin 754 km. 

Uresničevanje ambicioznega programa usme-
ritev in ukrepov bo v obdobju 2011–2020 odvisno 
od številnih dejavnikov, pri čemer pa zgolj sečnja 
in spravilo ne bosta zadoščala. Za uresničitev 

načrtovanega možnega poseka bo treba aktivirati 
potenciale zasebnih gozdov ter izpeljati program 
prioritetnih gradenj gozdnih cest, saj ocenjujemo, 
da bo, ob sedanji odprtosti gozdov, na ravni 
Slovenije nedosegljivega približno 5 % možnega 
poseka, in sicer največ v kraškem GGO, GGO 
Tolmin in GGO Novo mesto, najmanj pa v GGO 
Slovenj Gradec in GGO Celje. Povečana sečnja, 
zlasti obnova gozdov, povečevanje okoljskih in 
socialnih vlog gozda ter pričakovane spremembe 
podnebja, ki se odražajo tudi v povečevanju deleža 
sanitarnih sečenj, terjajo tudi večja vlaganja v 
nego, varstvo in druga dela, namenjena krepitvi 
ekoloških in socialnih vlog gozda.

Velik pomen za strokovno usmerjanje izvaja-
nja z območnimi načrti predvidenega programa 
ima javna gozdarska služba. Zavodu za gozdove 
Slovenije, ki opravlja veliko večino nalog javne 
gozdarske službe, se tudi z območnimi načrti 
povečuje obseg dela, število zaposlenih pa je 
prisiljen že nekaj let zmanjševati in sredstva za 
poravnavo materialnih stroškov ne zadoščajo več 
za izvajanje nalog. Pričakovati je, da se bo tudi to 
odrazilo na uresničevanju območnih načrtov za 
obdobje 2011–2020.

V prihodnosti za človeštvo ne bo pomembno, 
kako proizvesti čim več energije, ampak kako z 
manj energije oziroma manjšo emisijo toplogre-
dnih plinov ustvariti več izdelkov. Les je od vseh 
materialov energetsko najmanj obremenjujoč, saj 
v naravi nastaja s procesom fotosinteze iz CO2. 
Prav tako je predelava lesa preprosta in energet-
sko nepotratna. Iz lesa je mogoče narediti skoraj 
vse: od objektov do visoko tehnološko razvitih 
izdelkov, ki v letih uporabe še nadalje skladiščijo 
CO2. V končnem izračunu v ozračju en kubični 
meter lesnih izdelkov zniža CO2 za dve toni. Tako 
s predelavo lesa in rabo lesnih izdelkov (name-
sto iz aluminija, betona, jekla, opeke, plastike) 
odločilno prispevamo k zmanjšanju emisije CO2 
in omogočimo prehod v nizkoogljično družbo.

Les – strateška surovina Slovenije
Franc POhLEVEN
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, SI1000 LJUBLJANA

Les je edina surovina, ki jo imamo v Sloveniji 
v izobilju, kajti v naših gozdovih na leto priraste 
okoli 4 m3 lesa na prebivalca. S predelavo lesa 
in vsesplošno rabo lesnih izdelkov in objektov, 
namesto iz drugih materialov, bi pri nas lahko 
znatno zmanjšali emisijo CO2. Les bi morali 
opredeliti kot strateško surovino in lesarstvo kot 
prednostno panogo po vzoru turizma. Slovensko 
gospodarstvo bi morali iz energetsko potratne 
industrije preusmeriti v predelavo lesa. Z oživitvijo 
lesnopredelovalne industrije bi omogočili izhod 
iz gospodarske in okoljske krize. Predelava lesa 
predstavlja velike zaposlitvene možnosti, obenem 
pa ne onesnažuje okolja (zraka, voda, zemlje in 
podtalnice) in sovpada s turistično usmerjenostjo 
Slovenije.

Količevo Karton, ki je zadnjih trinajst let v lastni-
ški sestavi avstrijskega koncerna MayrMelnhof, 
največjega svetovnega proizvajalca in predelovalca 
premaznih kartonov, ki so namenjeni za komerci-
alno embalažo,  je v svoji več kot 90-letni zgodovini 
pomemben člen v slovenski papirni in papirno-
-predelovalni industriji. Zadnjih nekaj desetletij 
naš program temelji na proizvodnji premaznih 
kartonov, ki so izdelani pretežno na vračljivem 
papirju. S skupno letno proizvodnjo 240.000 ton 
kartonov se umeščamo med večje papirnice in na 
evropskem trgu dosegamo  4-% tržni delež. 

Pred slabim desetletjem smo začeli intenziv-
neje razvijati program premaznih kartonov, ki so 
izdelani pretežno iz svežih lesovinskih in celu-
loznih vlaken. V ta namen smo zasnovali lastno 
proizvodnjo lesovine v količini 25.000 ton na leto, 
pri čemer smo se oskrbovali z lesom izključno iz 
domačih virov. To je bilo za približno 50.000 do 
60.000 m3 sortimentov smreke in jelke, in to še v 
času, ko izvozni trg ni bil tako intenziven in kon-
kurenčen,  kar pomeni, da oskrba ni bila otežena. 

Razvojne usmeritve, ki smo jih zasnovali pred 
nekaj leti, pa nas  bolj usmerjajo v proizvodnjo 

Količevo, d. d., in razvoj
Branko ROŽIč, Količevo, d. d.

»Nenehna in več let trajajoča opozorila, da se 
preveč posekanega lesa, hlodovine iz Trnovskega 
gozda odvaža izven Goriške regije in državnih 
meja, terjajo nujno in hitro ukrepanje. Ne na 
zadnje je pri tem prisotna tudi skrb in odgovornost 
za varovanje okolja in cestne infrastrukture, nujni 
ukrepi za zniževanje CO2 v ozračju in potreba po 
racionalni rabi energije predvsem zelene energije 
ter ponujena dodatna podjetniška priložnost.

Na privatnem in javnem partnerstvu zasnovan 
Center predelave lesa-Trnovo, Trnovski gozd, naj 
bi bil sposoben vzpostaviti na podlagi sodobne in 
ekološke tehnologije tržno zanimivo predelavo lesa v 
izdelke z visoko dodano vrednostjo ter zagotavljati 
razvoj za lastni bodoči obstoj na območju nastaja-
nja lesne surovine. Celoten Trnovski gozd z vsemi 
svojimi značilnostmi in posebnostmi, bogastvom 
lesne mase, ekonomske izkoriščenosti danes in 
jutri so izhodišče za oblikovanje naročene študije.«

Naloga proučiti idejo o vzpostavitvi podpor-
nega okolja za predelavo lesa je bila naročena v 
času svetovne gospodarske in finančne krize, ki 
se ji Slovenija ni ognila, nista pa se ji ognili niti 
lesnopredelovalna obrt in industrija.

Dejavnost predelave lesa je le še v redkih 
primerih serijska. Da bi subjekti v tej dejavno-
sti zadostili potrebam odjemalcev, morajo biti 
izjemno prilagodljivi in sposobni izpolnjevati 
maloserijska oz. individualna naročila, cenovno 
konkurenčni in hkrati kakovostni. Ustrezna odziv-
nost na spremenjene tržne razmere je mogoča le 
v primerih, da ima nosilec dejavnosti ustrezne 
konkurenčne vire:

– prostorske, tehnične, kadrovske, finančne, 
dostop do surovin in privlačen izdelek, kar pa še 
vedno ne zagotavlja uspeha. Akterji dejavnosti 
predelave lesa oz. trženja izdelkov iz lesa namreč 
opozarjajo na neskladen odnos odjemalcev do 
izdelkov iz lesa v primerjavi z izdelki iz drugih 
materialov. Odjemalec ob primerjavi razmerja 
cena: »performance«(učinek, korist) izbere izdelek 
z lastnostmi: malo ali nič vzdrževanja, varnost 
(požar, poplava), možnost pogostejše menjave 
izdelkov, ker so izdelki iz umetnih tvoriv praviloma 

Center predelave lesa Trnovo
Mag. Darinka KOZINC, Liljana BRAJLIh;  
Center predelave lesa Trnovo

cenejši od lesenih … Prizadevanja morajo iti v smeri 
spremembe kulture bivanja, vplivanja na trajnostni 
odnos do okolja, v katerem želimo živeti, začenši 
z vzgojo in izobraževanjem v zgodnjem otroštvu, 
spodbujanjem odraslih k spremembi nakupnih 
navad in izpostavljanjem tradicije okolja, ki je 
»živelo z lesom«, ker  poleg kamna ni bilo drugih 
trdnejših in trajnejših materialov. Naštete okoli-
ščine, sama lokacija umestitve ideje Centra prede-
lave lesa (sredi gozdov), gibanja na trgu surovin in 
energentov in z njima povezanih politik, ambicija 
vzpostaviti enega od »vzorčnih« centrov v Sloveniji, 
upoštevajoč prakse sosednjih držav s predvidenimi 
dejavnostmi od razvojno-raziskovalne do prodajne, 
navaja k iskanju rešitev na področju maloserijske 
proizvodnje lastnih kakovostnih končnih izdelkov 
z visoko dodano vrednostjo, vključno celosten in 
trajnosten odnos in okolja.
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1. Les opredeliti kot strateško surovino Slovenije 
2. Z legalnimi ukrepi omejiti izvoz okroglega 

lesa/gozdnih lesnih sortimentov (kontrola 
skladnosti tovora, obremenitve cest, kontrola 
prevoznih dokumentov, kontrola poklicne 
usposobljenosti, fitosanitarne kontrole tovora, 
okolje in omejitev transporta kot emitatorja 
CO2 ...) in  vzpodbuditi primarno predelavo, 
ki bo lesno industrijo oskrbovala s polizdelki 
iz slovenskega lesa.

3.  Ustanoviti skupni resor gozdarstva in lesarstva
4.  Na II. stopnji pripraviti mešan program (master) 

izobraževanja strokovnjakov, ki bo omogočil 
celovito znanje iz gozdarstva in predelave lesa.

5. Slovenija naj (neodvisno od EU) lesne izdelke 
in objekte skupaj z gozdom opredeli kot 
ponor CO2 in jih v tem  pomenu  vzpodbuja 
kot ponor TP (stimulacija nakupa izdelkov in 
objektov oz lesa).

6. Raziskovalno in tehnološko podpreti in 
omogočiti zagon lesne industrije, ki bo v 
kratkoročnem obdobju sposobna slovensko 
hlodovino doma predelati v izdelke z visoko 
dodano vrednostjo, ostanke predelave in manj 
kakovostne sortimente/manj kakovosten les pa 
ponuditi rastoči papirni industriji  in proizva-
jalcem vlaknenih in ivernih plošč.

7. Na gozdnih  področjih Slovenije organizirati 
centre predelave lesa (CPL) in tako zagota-
vljati razvoj podeželja.

Pripravili:
 dr. Franc POhLEVEN

 Igor MILAVEC
 mag. Frenk KOVAč
 mag. Mitja PIŠKUR

 Rafael VONčINA

ZAKLJUčKI POSVETA IZKORIŠčANJE 
GOZDNIh PROIZVODOV V 
SLOVENSKEM GOSPODARSTVU,  
16. 11. 2011

Les opredeliti kot strateško 
surovino Slovenije 

omenjenih kartonov, ki imajo poleg višje dodane 
vrednosti tudi občutnejšo tržno rast na global-
nem trgu, saj se del trga usmerja intenzivneje v 
kartone, ki so izdelani iz svežih vlaknin. Zaradi 
potrditve teh  razvojnih usmeritev smo letos začeli 
z obsežno investicijo prenove večjega kartonskega 
stroja v skupni vrednosti 45 mio evrov, s katero 
bomo postavili tehnološke tehnične temelje za 
proizvodnjo tovrstnih kartonov  in povečali 
proizvodnjo lesovine do višine, ki bo zagotavljala 
visoko stopnjo samooskrbe. To pomeni, da bomo 
dosedanje potrebe po brusnem lesu povečali že 
v letu 2012 do 2013 za več kot 3-krat, torej iz 50 
do 60.000 m3 na 150. do 200.000 m3. 

Posodobitev linije, ki jo izvajamo v ta namen, bo 
obsegala poleg razširitve brusnih  zmogljivosti lesa 
tudi novo povsem avtomatizirano linijo za razrez 
brusnega lesa, premera od 8 do 35 cm, dolžine od 
2 do 6 m. Kot rečeno, bomo s to naložbo, ki bo  
končana ob koncu leta, postali zelo pomemben 
kupec brusnega lesa na tem geografskem območju. 
Navedena dejstva kažejo, da v našem primeru 
ne gre zgolj za razvojne namere, temveč za že 
udejanjeno razvojno strategijo, ki ima in bo imela 
posledice na trgu celuloznega in brusnega lesa. 

Naše nadaljnje razvojne usmeritve temeljijo 
na poti, ki smo jo začrtali s to investicijo, kar 
pomeni, da se bodo naše  prihodnje srednjeročne 
potrebe po sortimentih brusnega in celuloznega 
lesa  večale do letnih količin 250 do 300.000 m3. 

Kakšno je naše trenutno stanje na področju 
oskrbe z lesom? Praktično vse dodatne količine, 
po katerih povprašujemo letos, pridobivamo 
iz uvoza, pri čemer se dostikrat zgodi, da nam 
dobavijo les, ki je bil sicer izvožen iz slovenskih 
virov. Menimo, da resnično ni nikakršnega razloga, 
da ne bi večino količin pridobili iz slovenskih 
gozdov, od slovenskih dobaviteljev, posebno 
še, ker smo podjetje z najvišjo bonitetno oceno 
in znano po svoji finančni moči in poslovni 
storilnosti. Zato pozdravljamo in spodbujamo 
vsakršno obliko organiziranosti in organizacije 
slovenskih dejavnikov gospodarjenja z lesom, ki 
bo na  temelju trajnostnega razvoja zagotavljala 
primerno izrabo lesa na način, da bo dodana 
vrednost ostajala v domačih podjetjih. Pri tem 
vedno in v vsakem trenutku  sprejemamo pogoje 
tržnega gospodarjenja. Zaključki posveta Izkoriščanje gozdnih proizvo-

dov v Slovenskem gospodarstvu, 16. 11. 2011.

V Sloveniji sega tradicija poseb-
nega obravnavanja varovalnih 
gozdov v čas gozdnih redov 
in prvih gozdnogospodarskih 
načrtov. Nekatere varovalne 
gozdove so le izločili, drugje so 
predvideli prebiralno gospodar-
jenje. Z graditvijo sodobnejših 
cest, dokončanjem železni-
škega omrežja in posledičnim 
naraščanjem transporta ter 
širjenjem naselij so postali vse 
pomembnejši zaščitni učinki 
gozda. V tem primeru gozd 
varuje objekte, ki ležijo neposre-
dno pod njim pred naravnimi 
nevarnostmi (npr. snežnimi 
in zemeljskimi plazovi, dro-
birskimi tokovi, padajočim 
kamenjem). V času velikih potreb po lesu, ugo-
dnega razmerja med vložkom dela in ceno lesa ter 
preprostejših tehnologij pridobivanja lesa je bilo 
gospodarjenje z varovalnimi gozdovi dejavnejše 
kot danes. V nekaj desetletjih negospodarjenja so 
se lesne zaloge varovalnih gozdov povišale, sestoji 
so prešli iz mladostne v odraslo, ponekod pa že 
v starostno razvojno fazo. Zaščitni učinki gozda 
pred naravnimi nevarnostmi so se, z zmanjšanjem 
gostote dreves, pomanjkanjem pomladka, neugodno 
debelinsko strukturo, večjim deležem nestabilnih 
dreves in posledično večjo dovzetnostjo za naravne 
ujme, izrazito zmanjšali.

Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete 
ter Zavod za gozdove Slovenije sta 12. in 13. aprila 
2012 organizirala posvetovanje »Varovalni gozdovi: 
presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospo-
darjenje« z namenom opozoriti na problematiko 
varovalnih in zaščitnih gozdov ter spodbuditi 
dejavnejše delo z njimi. Cilji posvetovanja so 
bili: 1) predstavitev tujih in domačih izkušenj na 
področju izločanja, načrtovanja in gospodarjenja 
z varovalnimi gozdovi, 2) povezovanje gozdarske 
stroke z drugimi strokami, ki so dejavne na podro-
čju varovanja pred naravnimi nevarnostmi ter 3) 

1 J. D. Prof. dr., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete
2T. R., raziskovalec, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete
3D. F., mladi raziskovalec, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete

Posvetovanje za dejavnejše gospodarjenje z varovalnimi  
in zaščitnimi gozdovi

Jurij DIACI1, Tihomir RUGANI2, Dejan FIRM3

povezovanje raziskovalnega, 
razvojnega in operativnega dela 
na področju varovalnih in zašči-
tnih gozdov. Posvetovanja se je 
udeležilo 115 strokovnjakov s 
področja gozdarstva, hudour-
ničarstva, geologije, geografije 
in gradbeništva.

V kabinetnem delu prvega 
dne smo prisluhnili štirim 
predavateljem iz tujine. Dr. 
Monika Frehner, docentka na 
ETh v Zürichu, je predstavila 
gojenje visokogorskih in zašči-
tnih gozdov v Švici. V katego-
rijo varovalnih gozdov (nem. 
Schutzwald) v Švici uvrščajo le 
gozdove, ki varujejo infrastruk-
turo in naselja, zato v prevodu 

uporabljamo izraz zaščitni gozdovi. Z razvojem 
ciljnih profilov gozda po rastiščih in po skupinah 
naravnih nevarnosti ter standardiziranim preverja-
njem učinkovitosti nege (NaiS) so uspeli spodbuditi 
gospodarjenje z zaščitnimi gozdovi. Letno negujejo 
približno 3 odstotke zaščitnih gozdov, ki zavzemajo 
kar 48 odstotkov površine vseh švicarskih gozdov. 
Za nego in spremljevalne ukrepe namenijo letno 
50 milijonov evrov. Frehnerjeva je opozorila tudi 
na pomen pravočasne nege. Ukrepi v terminalni 
fazi gozda so namreč zahtevni in tvegani, saj je 
večina dreves nestabilna in slabe vitalnosti, pri 
odkazilu pa pogosto odkažemo preveč, da bi se 
izognili kasnejšim posegom in tako zelo zmanjšamo 
zaščitni učinek gozda.

Dr. Frederic Berger iz raziskovalnega centra 
IRSTEA v Grenoblu, je predstavil stanje na področju 
varovalnih gozdov v Franciji, kjer je gospodarje-

Slika 1: Vabljeni predavatelj Stephane 
Losey iz Švicarskega zveznega urada 
za okolje (BAFU) je predstavil projekt 
SilvaProtect-Ch s katerim so prostorsko 
opredelili zaščitne gozdove (fotografija: 
Gal Fidej)
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nje bolj aktivno kot pri nas, čeprav je v zasebnih 
gozdovih tudi pri njih zanimanje lastnikov za delo 
omejeno. Njegova raziskovalna skupina je svetovno 
znana po eksperimentalnem proučevanju zaščitnega 
učinka gozdov pred padajočim kamenjem. Na 
temelju raziskav so razvili več modelov, ki simuli-
rajo ogroženost infrastrukture in objektov glede na 
različne geomorfološke in sestojne razmere (www.
ecorisq.org). Opozoril je, da je brez modelov, ki 
ponazarjajo obseg naravne nevarnosti, izločanje 
zaščitnih gozdov preveč splošno in na konkretnih 
primerih prikazal razlike med empiričnimi načini 
izločanja in modeliranjem. Predstavil je tudi prila-
gojene smernice za ukrepanje v zaščitnih gozdovih 
v Franciji in konkretne primere ukrepanja.

Stephane Losey je kot vodilni razvojni inženir 
projekta SilvaProtect-Ch, v sklopu katerega so 
prostorsko opredelili zaščitne gozdove v Švici, 
opozoril na pomen objektivne, preverljive in 
ponovljive metodologije, ki v pretežni meri temelji 
na analizah z GIS orodji. Za izločanje so uporabili 
kartne podlage naravnih nevarnosti, ki so jih pri-
pravili strokovnjaki drugih strok, masko gozdov in 
karto škodnih potencialov (infrastrukturni in drugi 
objekti). Rezultate računalniškega modeliranja so 
preverili na terenu, vendar večji popravki niso bili 
potrebni. Za sofinanciranje negovalnih del v Švici je 
dovolj, da so površine zaščitnih gozdov opredeljene 
v gozdarskih načrtih.

V prispevku Alberta Pichlerja iz Uprave za ure-
janje hudournikov in snežnih plazov na Tirolskem 
smo spoznali pomen povezovanja države, dežel in 

občin za učinkovit nadzor in urejanje hudournikov. 
Zanimivo je, da so gozdarji vključeni v pregledo-
vanje hudourniških vodotokov, ki so razdeljeni v 
območja z različno intenzivnostjo pregledovanja 
(letni, petletni in občasni pregledi). Zaščitne 
gozdove v zaledju hudournikov zaradi nevarnosti 
nastajanja lesenega plavja redno negujejo, posekana 
drevesa pa je potrebno spraviti.

V popoldanskem delu prvega dne posvetovanja 
smo si ogledali zaščitne gozdove v Soteski pri Bledu, 
kjer smo spoznali geološko kartiranje hribin, ki so 
podvržene različnim erozijskim procesom, pro-
blematiko opredeljevanja naravnih nevarnosti in 
varovalnega učinka gozdov ter različne možnosti 
ukrepanja za zmanjševanje škodnega učinka raz-
ličnih naravnih nevarnosti.

Drugi dan posvetovanja so se zvrstila predava-
nja enajstih domačih strokovnjakov. Jernej Jež iz 
Geološkega zavoda Slovenije je predstavil mode-
liranje pobočnih masnih premikanj na primeru 
ocene verjetnosti pojavljanja drobirskih tokov v 
Soteski. Predstavil je vhodne kazalce za model s 
pomočjo katerega je bila izdelana karta podvrže-
nosti pojavljanju drobirskih tokov. Miha Pavšek iz 
Geografskega inštituta Antona Melika (ZRC SAZU) 
je izpostavil velik pomen gozda pri preprečevanju 
nastanka snežnih plazov. Predstavil je dejavnike, ki 
vplivajo na njihovo sprožanje in poudaril pomen 
lavinskega katastra ter karte lavinske nevarnosti 
predvsem v alpskem prostoru Slovenije. Andrej 
Bončina iz Oddelka za gozdarstvo na Biotehniški 
fakulteti je poudaril pomen integracijskega pristopa 

Slika 2: V zaščitnih 
gozdovih v primerih, 
ko je spravilo predrago 
ali prezahtevno pu- 
ščajo posekana dreve - 
sa diagonalno na po- 
bočju, da prispevajo k 
zaustavljanju padajočega 
kamenja. Ko se drevesa 
razkrojijo, so substrat 
za nasemenitev smreke 
in jelke (fotografija: 
Frederic Berger).
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Slika 3: Terenski del 
posvetovanja v zaščitnih 
gozdovih nad železnico 
v Soteski pri Bledu 
(fotografija: Gal Fidej)

pri načrtovanju in gospodarjenju v varovalnih in 
zaščitnih gozdovih. Ta mora zajemati objektivno 
valorizacijo, dopolnjeno inventuro, določitev različ-
nih režimov ukrepanja, uporabo sodobnih orodij, 
več nivojsko sodelovanje ter spremljavo za zagoto-
vitev intenzivnejšega gospodarjenja v varovalnih 
in zaščitnih gozdovih.

Edo Kozorog iz OE Tolmin (ZGS) je predstavil 
značilnosti in gospodarjenje z varovalnimi in 
zaščitnimi gozdovi v Sloveniji ter na primeru dobre 
prakse (Zala na Idrijskem) izpostavil posebnosti 
gospodarjenja v teh gozdovih. Obenem je opozoril 
na velike stroške pri gospodarjenju v zaščitnih 
gozdovih, ki so v veliki meri posledica zapore 
ceste ob izvajanju del. Andrej Breznikar iz Zavoda 
za gozdove je predstavil razvoj izobraževalnega 
programa, namen katerega je dvigniti raven znanja 
pri terenskih gozdarjih, ki usmerjajo razvoj varo-
valnih in zaščitnih gozdov. To bo vzpodbudilo bolj 
učinkovito in racionalno načrtovanje ter izvedbo 
ukrepov za krepitev varovalne oziroma zaščitne 
funkcije gozda v razmerah povečanega tveganja 
zaradi podnebnih sprememb. Matevž Mihelič iz 
Oddelka za gozdarstvo na Biotehniški fakulteti 
je predstavil tehnološki vidik pridobivanja lesa v 
zaščitnih gozdovih na Ljubelju, kjer je bila upora-
bljena prilagojena metoda sečnje in žičnega spra-
vila. Primerjalno je ovrednotil stroške, poškodbe 
in tehnološki model ter nakazal možnosti razvoja 
sedanjega koncepta pridobivanja lesa v varovalnih 
gozdovih, kjer prevladujejo listavci. Mitja Skudnik 
iz Gozdarskega inštituta Slovenije je izpostavil 

pomanjkljivosti obstoječe metodologije določanja 
gozdov s poudarjeno varovalno in gozdov s poudar-
jeno zaščitno funkcijo ter predstavil predlog okvirne 
metodologije, ki naj bi upoštevala že obstoječe kar-
tografske sloje, pospeševala sodelovanje z drugimi 
inštitucijami in temeljila na detajlnem poznavanju 
posameznih erozijskih procesov.

Matjaž Mikoš iz Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo je predstavil načine varovanja pred 
hudourniki in masnimi tokovi v gozdnem prostoru. 
Opredelil je tudi zahtevana znanja, ki jih mora imeti 
dober gozdar-hudourničar. Poleg dobre gozdarske 
podlage je potrebno poznavanje vodarstva, gradbe-
ništva, prostorskega načrtovanja, geoznanosti ter 
različna socialna, pravna in ekonomska znanja. Jože 
Papež iz podjetja hidrotehnik je predstavil dolgo 
zgodovino hudourničarstva na Slovenskem. Opozo-
ril je tudi na neenako obravnavo različnih območij 
v Sloveniji, saj so se sanacijska in preventivna dela 
opravljala le na predelih, prizadetih po večjih narav-
nih ujmah, drugje pa zaradi pomanjkanja sredstev 
želena stopnja varnosti pred hudourniki in erozijo 
pogosto ni dosežena. Robert Robek iz Gozdarskega 
inštituta Slovenije je izpostavil potrebe in možnosti 
za izboljšanje odprtosti varovalnih gozdov. S pre-
krivanjem različnih slojev (podatkovnih zbirk) je 
prikazal prednostna območja, kjer bi bilo potrebno 
povečati odprtost varovalnih in zaščitnih gozdov. 
Prav tako je poudaril pomen minimalnih standar-
dov za prilagojeno načrtno odpiranje razglašenih 
varovalnih gozdov z gozdnimi cestami. Tihomir 
Rugani iz Oddelka za gozdarstvo na Biotehniški 
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fakulteti je predstavil rezultate presoje nekaterih 
naravnih nevarnosti (padajoče kamenje, snežni 
plazovi, drobirski tokovi) in ovrednotenja varoval-
nega učinka gozdov na izbranih objektih (Soteska, 
Ljubelj, Vršič, Jezersko). Prikazal je tudi možnosti 
uporabe preprostih orodij s katerimi lahko določimo 
vplivno območje posameznih naravnih nevarnosti, 
t.j. gozdne površine s poudarjeno zaščitno funkcijo.

V zaključni razpravi so udeleženci posvetova-
nja izpostavili predloge za izboljšanje izločanja 
in kategorizacije varovalnih in zaščitnih gozdov, 
posodobitev načrtovanja in postavljanje pred-
nostnih nalog, povezovanje gojenja in izvedbe 
del ter za spodbujanje in aktiviranje gospodarje-
nja. Pomembno sporočilo posvetovanja je, da je 
potrebno bolj poudariti zaščitne gozdove v Sloveniji, 
še posebej nujno pa je spodbuditi redno negovalno 
gospodarjenje z njimi. V razvojnem ciklu gozda se 
namreč njegov zaščitni učinek spreminja, še posebej 
slabo pa nas pred naravnimi nevarnostmi varujejo 
velikopovršinski (> 0,5 ha) enomerni, preredčeni 

stari sestoji in neporaščene površine. V splošnem 
nas pred naravnimi nevarnostmi najbolje varujejo 
malopovršinsko raznomerni, raznodobni mešani 
gozdovi. Ti so tudi odpornejši na skrajnostne 
dogodke, ki jih prinašajo podnebne spremembe. 
Zaključki posvetovanja bodo objavljeni v eni izmed 
naslednjih številk Gozdarskega vestnika. Zbornik 
povzetkov in prosojnice s predavanj je mogoče 
pretočiti s spletne strani: http://web.bf.uni-lj.si/
go/varovalnigozd/index.html. Posvetovanje je del 
programa aplikativnega raziskovalnega projekta 
»Varovalni gozdovi: razvojne zakonitosti, ocena 
tveganja, usklajevanje gojenja gozdov in tehnologij 
izkoriščanja«, zato se ob tej priložnosti financerjem: 
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov iskreno zahva-
ljujemo. Posebna zahvala je namenjena Pahernikovi 
ustanovi, ki je finančno podprla organizacijo posve-
tovanja. Iskrena hvala tudi avtorjem prispevkov ter 
članom organizacijskega in uredniškega odbora.
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Uvodnik Znanstvena razprava
GDK 156:149.74(045)=163.6

Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi:  
vzroki in možne rešitve
Review of Human-Bear Conflicts: Causes and Possible Solutions

Miha KROFEL1 & Klemen JERINA2

Izvleček 
Krofel, M., Jerina, K.: Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi: vzroki in možne rešitve. Gozdarski vestnik, 
70/2012, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit….. Jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic, prevod avtorja in Breda Misja.
Ljudje že od nekdaj prihajamo v konflikte z medvedi in v Sloveniji se v zadnjih letih število konfliktov povečuje. 
Pogoj za učinkovito preprečevanje problemov z medvedi je dobro razumevanje vzrokov njihovega nastanka. V 
prispevku predstavljava pregled dosedanjega znanja o konfliktih med medvedi in ljudmi ter izkušnje z različnimi 
upravljavskimi ukrepi za njihovo preprečevanje iz tujine in Slovenije. Na podlagi pregleda sva pripravila priporočila 
(upravljavske ukrepe) za zmanjševanje konfliktov, ki so med medvedi in ljudmi zelo raznovrstni; večinoma so 
posledica medvedovega oportunističnega iskanja in pridobivanja hrane ter strahu ljudi pred medvedi. Na verjetnost 
pojavljanja konfliktov vplivajo številni dejavniki, med katerimi je, kot kaže, najpomembnejši dostopnost do hrane 
človeškega izvora (klavniški odpadki, smeti itn.). Po drugi strani pa številčnost medvedov bistveno ne vpliva na 
število konfliktov. Precej pomembnejše je število konfliktnih osebkov, ki, čeprav so le majhen del populacije, 
pogosto povzročijo velik del vseh težav, medtem ko večina medvedov prihaja v konflikte le poredko ali sploh 
nikoli. Izkušnje iz zadnjih desetletij po vsem svetu kažejo, da je eden najpomembnejših ukrepov za učinkovito 
zmanjševanje konfliktov preprečevanje dostopa do hrane človeškega izvora. Pri nas doslej temu nismo namenjali 
zadostne pozornosti, zato sva pripravila seznam prioritetnih ukrepov za Slovenijo, ki so se v tujini že izkazali za zelo 
učinkovite in ki bi lahko bistveno zmanjšali težave z medvedi. Poleg ureditve problematike hrane človeškega izvora 
je pomemben kratkoročni ukrep tudi odstranjevanje konfliktnih osebkov, če to ne ogroža populacije medvedov.
Ključne besede: rjavi medved, Ursus arctos, konflikti, velike zveri, upravljanje, Slovenija

Abstract 
Krofel, M., Jerina, K.: Review of Human-Bear Conflicts: Causes and Possible Solutions. Gozdarski vestnik (Pro-
fessional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. …. 
Proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic, translated by the author, additional translation Breda Misja. 
Throughout the history people have always been coming into conflicts with bears and number of conflicts in Slovenia 
is increasing in recent years. Good understanding of causes for human-bear conflicts is the first step for their effective 
resolution. In this paper we present a review of the existing knowledge of human-bear conflicts and experiences 
with different conflict mitigation measures from Slovenia and other countries. Based on this review we prepared 
recommendations for future management of human-bear conflicts in Slovenia. Human-bear conflicts are very diverse 
and are mainly connected with bear’s opportunistic foraging and consumption of food and with people’s fear of bear 
attack on humans. Several factors affect probability of human-bear conflict and the most important is probably access to 
anthropogenic food (slaughter remains, garbage etc.). On the other hand, it seems that bear density is not significantly 
connected with number of conflicts. Much more important is the number of problematic bears. Although such bears 
represent only a small part of bear population, they usually cause majority of all human-bear conflicts, while majority 
of other bears get involved in conflict only rarely or never. Experiences from last decades worldwide indicate that 
one of the most effective conflict prevention measures is to prevent bears’ access to anthropogenic food sources. In 
Slovenia very little attention has been given to this management measures so far. We prepared a list of priority conflict 
prevention measures that proved to be very effective in other countries and could considerably decrease number 
of conflicts in Slovenia. In addition to prevention of access to anthropogenic food, also removal of conflict bears is 
important short-term conflict resolution measure, given that such intervention doesn’t threaten the bear population.
Key words: brown bear, Ursus arctos, conflicts, large carnivores, management, Slovenia

1 M. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 
83, SI-1000 Ljubljana
2 K. J., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83, 
SI-1000 Ljubljana, miha.krofel@bf.uni-lj.si

Nič ni stalnega, tudi gozdovi ne!
V zadnjih 67 letih je gozdarstvo doživelo številne reorganizacije. Stalno 
se je nekaj dogajalo, spreminjalo, gozdarstvo se je premikalo, pa spet vra-
čalo zdaj v ta, zdaj v drugi vladni resor. Leta 1945 in tudi okoli leta 1950 
je gozdarstvo imelo celo svoje ministrstvo. Pa so prišli vmes drugačni 
časi in se je priključilo ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo, pa smo 
dobili ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo, pa spet ministrstvo za 
gozdarstvo, pa spet h kmetijstvu, kjer smo gostovali največ časa, tako tudi 
v samostojni državi Sloveniji. Pa je zavel spet nov veter in pristali smo v 
ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer v naslovu ni več niti imena naše 
dejavnosti. 

Medtem ko so bili družbeni gozdovi že od leta 1948 vključeni v  goz-
dnih gospodarstvih, so zasebni gozdovi šli svojo pestro pot, javna služba 
je bila nekje, prodaja lesa pa drugje, kar nekaj časa so sodili h kmetijskim 
zadrugam, dokler po letu 1965 ni  nastalo enotno gospodarjenje z vsemi 
gozdovi v okviru gozdnih gospodarstev, ki so opravljala poslovne  in 
javne naloge. Zaradi novih družbeno-ekonomskih in političnih razmer 
v samostojni državi je bila potrebna nova organiziranost: nastala je javna 
gozdarska služba, ki usmerja razvoj vseh gozdov, ne glede na lastništvo, 
lastniki gozdov za svoje gozdove prevzemajo vse pravice in tudi odgovornost, 
izkoriščanje državnih gozdov pa prevzamejo v okviru koncesije za dobo 
20 let (do 2016) dotedanji upravljavci teh gozdov, gozdna gospodarstva, 
ki postanejo gospodarske družbe.

Če ne prej, bodo najpozneje pred koncem tega koncesijskega cikla spet  
nastale spremembe. Najmanj se bo zgodilo to, da bodo nove koncesije 
podeljene po javnem razpisu, verjetno pa še kaj več.

Od vseh strani ne najbolje ocenjena javna gozdarska služba in tudi Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (kot predstavnik lastnika 
državnih gozdov – države) gotovo ne bosta mogla uiti željam in zahtevam 
po spremembah, če ne drugega, vsaj po racionalizaciji. Lahko pričakujemo 
tudi spremembo zakona o gozdovih, ki verjetno ne bo deležen le lepotnih 
popravkov, gotovo se bo ukvarjal z vsebino. Vprašanje je, koliko smo kot 
stroka na to pripravljeni in sposobni ubraniti naše posebnosti  ter hkrati 
zagotoviti, da bo delo  z gozdovi uspešnejše, pa tudi racionalnejše.

Tudi naša strokovna revija Gozdarski vestnik, ki izhaja že 70. leto, je 
skozi vse obdobje doživljala spremembe; po strokovni  strani lahko rečemo 
na boljše, po finančni in bralni (glede na števila naročnikov in naklado) 
pa nič kaj pozitivne. Bili pa so tudi časi, ko jo je leta 1949 »prevzelo« 
Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS in preimenovalo v LES; 
tedaj je les pomenil veliko več kot gozd. K sreči je to trajalo le eno leto. 
Stroka mora poskrbeti, da se kaj podobnega ne bi zgodilo in da bo revija 
dočakala tudi stoletnico. 

Mag. Franc PERKO
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1 UVOD
Človek je od nekdaj prihajal v konflikte s prosto-
živečimi živalmi in jih je pogosto najprej skušal 
razrešiti z ubijanjem živali (TREVES et al., 2006). 
Poleg tega je slabšal in uničeval tudi njihove habi-
tate, kar je ogrozilo obstoj mnogih živalskih vrst 
ali jih potisnilo celo v izumrtje. Zaradi vse večjega 
zavedanja ranljivosti živali, njihovega pomena 
v naravnih ekosistemih in tudi neposredno za 
človeka smo mnoge ogrožene vrste zavarovali. 
Posledično se je njihova številčnost začela pove-
čevati, kar je marsikje ponovno privedlo tudi do 
povečanja konfliktov (BREITENMOSER, 1998).
Ena izmed vrst, ki dobro ustreza takemu opisu, 
je rjavi medved (Ursus arctos). Zaradi oportuni-
stičnega iskanja hrane, hitrega učenja in velike 
telesne velikosti že od nekdaj prihaja v konflikte 
s človekom. Kot drugod po svetu smo tudi v Slo-
veniji v zadnjih letih priča povečanju števila kon-
fliktov (PROJEKT LIFE02NAT/SLO/8585, 2005). 
Zato se vedno bolj pojavlja potreba po boljšem 
razumevanju vzrokov, ki vodijo do problemov z 
medvedi, in načinov njihovega preprečevanja oz. 
zmanjševanja. Učinkovito preprečevanje konflik-
tov je ključno za dolgoročni obstoj medveda, saj 
bo vrsta v območjih, kjer živi tudi človek, preživela 
v zadostnem številu le, če število zapletov ne bo 
preseglo nivoja, ki ga je javnost še pripravljena 
sprejemati (WSPA, 2009). 

S tem prispevkov sva želela na enem mestu 
zbrati čim širše znanje o konfliktih med medvedi 
in ljudmi ter možnimi upravljavskimi ukrepi 
za njihovo preprečevanje ter omogočiti, da bo 
to znanje dostopno širši strokovni javnosti. Pri 
tem sva izhajala iz tuje literature, neposrednih 
informacij tujih raziskovalcev in upravljavcev 
ter izkušenj iz Slovenije, vključno z nedavno 
obsežno telemetrijsko raziskavo (JERINA et al., 
2011). Glavni nameni pričujočega preglednega 
članka so: 1.) pripraviti pregled različnih vrst 
konfliktov, ki nastajajo med medvedi in ljudmi, 
2.) analizirati vzroke, ki privedejo do konfliktov, 
3.) pripraviti pregled možnih ukrepov in njihove 
učinkovitosti za preprečevanje posameznih tipov 
konfliktov, 4.) predstaviti konkretne primere, ko 
so z uvajanjem novih ukrepov upravljavci uspeli 
občutno zmanjšati število konfliktov ter 5.) pri-
praviti priporočila glede upravljavskih ukrepov 

za zmanjševanje konfliktov med medvedom in 
človekom v Sloveniji. 

2 TIPI KONFLIKTOV MED 
MEDVEDI IN LJUDMI

Za razliko od preostalih predstavnikov velikih 
zveri, pri katerih so konflikti z ljudmi večinoma 
omejeni na napade na domače in divje živali 
(TREVES/KARANTH, 2003), so pri medvedih 
ti precej raznovrstnejši; večinoma so posledica 
iskanja in pridobivanja hrane. Pri tem nastaja 
škoda zaradi zaužitja hrane (npr. domačih živali, 
poljščin) in škoda na opremi/premoženju, ki jo 
medved poškoduje, ko poskuša priti do hrane. 
Zaradi medvedove velikosti in moči je obseg 
škode lahko velik. Drug sklop konfliktov izhaja 
iz dejstva, da je medved lahko tudi neposredno 
nevaren za človeka; lahko ga fizično poškoduje, v 
izjemnih primerih tudi ubije, kar lahko povzroča 
strah med ljudmi. V nadaljevanju navajava pregled 
tipov konfliktov z medvedi in njihovimi glavnimi 
značilnostmi (glej tudi Preglednico 2).

2.1 Škoda v kmetijstvu 
2.1.1 Škoda v živinoreji
V Evropi večji del prehrane rjavega medveda 
sestavlja hrana rastlinskega izvora (BERDUCOU 
et al., 1983, ELGMORK/KAASA, 1992, CICNJAK 
et al., 1987, NAVES et al., 2006, SIDOROVICH, 
2006, KROFEL et al., 2008, KAVČIČ et al., 2011). 
Večji del hrane živalskega izvora so nevretenčarji 
in mrhovina. Čeprav rjavi medved nima značilnih 
prilagoditev plenilca, občasno tudi v naravnih 
razmerah lovi velike sesalce, predvsem mladiče 
kopitarjev (SWENSON et al., 2007). Zaradi 
pomanjkanja protiplenilskega vedenja, lokalno 
velikih gostot in praviloma omejenega gibanja so 
domače živali lahek plen za medveda. V Sloveniji 
odškodnine zaradi škode v živinoreji pomenijo 
približno polovico vse izplačane škode, ki nastane 
zaradi medveda (ULAMEC, 2008).

Navadno so najpogostejši napadi na drobnico. 
Tako za leto 2007 ULAMEC (2008) poroča, da 
je v Sloveniji v 97 % vseh primerov napadov na 
domače živali medved napadel drobnico. Na 
problem pri prekrivanju območij velikih zveri in 
reje drobnice je v preglednem članku opozorila 
tudi KACZENSKY (1999), ki ugotavlja, da v 

Evropi ni območja, kjer ne bi nastajali napadi na 
domače živali in sta na istem območju prisotni 
intenzivna ovčereja in viabilna populacija volka 
ali rjavega medveda. Na nezdružljivost oz. velike 
težave ob hkratni prisotnosti rjavega medveda in 
ovc opozarjajo tudi v Severni Ameriki (KNIGHT/
JUDD, 1983). Poleg verjetnosti napada se med 
različnimi vrstami živali razlikuje tudi število 
ubitih živali v posameznem napadu. V povprečju je 
število ubitih živali pri ovcah večje kot pri kravah 
(GUNTHER et al., 2004). V preglednem članku 
LINNELL et al. (1999) ugotavljajo, da poboji več 
živali, kot jih plenilec lahko poje (t. i. presežno 
ubijanje, ki med ljudmi proži močna negativna 
čustva), niso posledica problematičnih osebkov 
ali vedenjskih odklonov, ampak gre za povsem 
normalno vedenje plenilcev ob nenaravnih raz-
merah, ko je dostopno veliko »naivnega« plena, 
ki je skoraj brez protiplenilskih strategij. Ker se 
v naravnih sistemih takšne razmere skoraj niso 
pojavljale, tudi ni bilo vedenjskih prilagoditev, 
ki bi preprečevale čezmerno plenjenje. Presežno 
ubijanje je lahko namenjeno tudi učenju mladi-
čev in zbiranju hrane za hujše čase; znani so npr. 
primeri, ko medved plen shranjuje v šotna barja 
(ga potopi), kjer je proces razgradnje upočasnjen, 
pogosto pa ga tudi zakoplje. Poleg drobnice in 
govedi medvedi redko napadajo tudi druge vrste 
domačih živali, npr. konje, kunce, kure, purane, 
race in pegatke (Projekt LIFE02NAT/SLO/8585, 
2005, GUNTHER et al., 2004). Redko se pojavljajo 
tudi napadi na prostoživeče vrste živali, rejene v 
ujetništvu, kot so damjaki, mufloni in noji.

2.1.2  Škoda na čebelnjakih
Nevretenčarji so pomemben del prehrane rjavega 
medveda (GROSSE et al., 2003), pri nas še posebno 
pri samicah in poleti, ko se njihov delež poveča do 
približno polovice vse zaužite energije (KROFEL 
et al., 2008, KAVČIČ et al., 2011). Medvedi so 
dobro opremljeni in izurjeni za razkopavanje 
gnezd nevretenčarjev, npr. osirjev v tleh. Zato ni 
presenetljivo, da so tudi čebelnjaki za medvede 
privlačen vir hrane. Pri tem ni pomembno le 
prehranjevanje z medom, ampak, podobno kot pri 
osah, tudi zaužitje ličink. Na nekaterih območjih 
škoda na čebelnjakih obsega velik delež vse škode 
zaradi medvedov, npr. v italijanskih Alpah (GROFF 

et al., 2010) in ponekod v ZDA (VAUGHAN et 
al., 1989), medtem ko v Sloveniji ta delež znaša 
okoli 5 % vseh izplačanih odškodnin (PROJEKT 
LIFE02NAT/SLO/8585, 2005, ULAMEC, 2008).

2.1.3  Škoda na poljščinah 
Navadno je pri poljščinah obseg škode na škodni 
primer manjši kot pri drugih vrstah škode, vendar 
pa so škodni primeri na poljščinah lahko precej 
pogosti na območjih, kjer se gozdna krajina pre-
pleta s kmetijskimi površinami, kot je to značilno 
za znatni del Slovenije. Ponekod poljščine v času 
zorenja privabljajo medvede na območja, kjer ta 
vrsta sicer ni stalno prisotna (npr. Ljubljansko 
barje; JERINA et al., 2011). Najpogosteje nastaja 
škoda na žitih (predvsem koruzi), silažnih balah 
in v sadovnjakih ter vrtovih (PROJEKT LIFE-
02NAT/SLO/8585, 2005, SATO et al., 2005), v 
manjšem obsegu tudi na bučah, fižolu, korenju 
in krompirju (PROJEKT LIFE02NAT/SLO/8585, 
2005). Ponekod pomemben del škode nastaja tudi 
v vinogradništvu (npr. Trentino v Italiji), vendar 
pa so za razliko od sadnega drevja pri tem redko 
poškodovani oleseneli deli rastlin (C. GROFF, 
osebno sporočilo). 

2.2 Škoda na preostalem človekovem 
premoženju

Med iskanjem hrane medvedi lahko poškodujejo 
tudi drugo človekovo lastnino. V državah, kjer 
intenzivno krmijo prostoživeče živali, se, npr., 
škoda pojavlja na krmilnicah na krmiščih (PRO-
JEKT LIFE02NAT/SLO/8585, 2005, AUSTRIAN 
BEAR EMERGENCY TEAM, 2006). V Sloveniji je 
tovrstna škoda najpogostejša na krmiščih za med-
veda in divjega prašiča, založenih s koruzo, zlasti 
ob uporabi avtomatskih krmilnikov (»herkulesi«), 
ki so postavljeni nizko pri tleh. Zdi se, da se škoda 
na krmiščih pogosteje pojavlja na območjih, ki 
jih je medved naselil šele nedavno, npr. v Avstriji 
(AUSTRIAN BEAR EMERGENCY TEAM, 2006) 
in v alpskem območju v Sloveniji. Verjetno je to 
posledica manjših izkušenj upravljavcev lovišč 
z ustrezno zaščito, pa tudi njihovega manjšega 
sprejemanja vrste. Občasno se škoda pojavlja tudi 
v ribogojnicah, skladiščih piščančje krme in na 
sodih z oljem (mazivom), ki ga gozdni delavci 
puščajo na deloviščih (ZEDROSSER et al., 1999).
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V redkejših primerih lahko medved poškoduje 
tudi objekte (npr. hleve, barake, gozdne koče), ko 
skuša priti do hrane v njih. V nekaterih ameri-
ških narodnih parkih medvedi redno vlamljajo v 
avtomobile, pri čemer pogosteje izbirajo kombije, 
saj naj bi bila v njih pogosteje hrana (BRECK et 
al., 2009).

Iz Hrvaške poročajo tudi o škodi v gozdu 
(SERTIĆ, 2008). Spomladi in zgodaj poleti med-
vedi grizejo spodnje dele debel večjih jelk (Abies 
alba) in se hranijo na novih plasteh kambija. 
Zaradi poškodb je drevje bolj občutljivo za delo-
vanje drugih patogenih organizmov. Ponekod je 
poškodovanih celo 10 do 15 % debel; posamezni 
medved naj bi poškodoval 70 debel na sezono. 
V nekaterih gozdarskih odsekih naj bi bilo na 
tak način prizadete do 18 % vse drevesne zaloge 
(SERTIĆ, 2008). Škoda se praviloma pojavlja v 
okolici krmišč. Škodo v gozdu so zabeležili tudi 
v Severni Ameriki, kjer so črni medvedi (Ursus 
americanus) lupili lubje in jedli floem in ksilem 
na mladih (večinoma 15- do 25-letnih) iglavcih, 
pri čemer so poškodovali od 50 do 70 dreves na 
dan (PARTRIDGE et al., 2001).

Škoda na premoženju ljudi nastaja tudi ob 
prometnih nesrečah. V Sloveniji je bilo tako na 
primer v letih od 1998 do 2008 zabeleženih 152 
prometnih nesreč, v katerih je poginil medved 
(KROFEL et al., 2012). Zaradi velikosti medvedov 
je povzročena škoda pogosto večja kot pri trkih 
z drugimi vrstami živali, večja pa je tudi nevar-
nost za poškodbe in smrt ljudi. Pri trkih vozil z 
medvedi v Sloveniji je pomembno dejstvo, da se 
velik delež vseh prometnih nesreč leto za letom 
dogaja na istih lokacijah (npr. prehoda pri Jasnici 
in Ortneku na Kočevskem). 

2.3 Nevarnost za človeka
V določenih primerih je medved lahko tudi nepo-
sredno nevaren za človeka. Število napadov na 
ljudi je majhno, vendar zato toliko bolj odmevno 
v medijih, kar je pogosto velik inkubator pove-
čanja strahu med prebivalstvom (GUNTHER et 
al., 2004). Na splošno se ob srečanju s človekom 
medved umakne. Večina »napadov« na človeka 
je lažnih, t. j., da pri njih ni fizičnega stika med 
medvedom in človekom (HERRERO, 2002). Med 
818 srečanji medvedov z ljudmi v Evraziji, ki so 

jih analizirali SWENSON et al. (1999), je lažni 
napad nastal v 1,5 % primerov bližnjega srečanja 
med medvedom in človekom, nikoli pa ni bilo 
napada s poškodbami). Namen lažnega napada 
je predvsem prestrašiti domnevnega napadalca 
oz. grožnjo (človeka). V veliki večini primerov 
se bo medved želel izogniti fizičnemu stiku, saj 
ga tudi sam dojema kot veliko nevarnost, kar je 
razumljivo glede na dolgoletne pritiske s strani 
človeka. 

Kljub velikemu številu vsakdanjih srečanj 
med medvedi in ljudmi se v Sloveniji na leto 
zgodita 1 do 2 napada na človeka; pri tem se kot 
merilo napada upošteva, da nastane fizični stik. 
V zadnjih 40 letih ni bilo zabeleženega potrjenega 
smrtnega primera, v katerem bi bil povzročitelj 
smrti nedvomno medved. V Severni Ameriki, 
kjer živijo tri vrste medvedov, na leto beležijo v 
povprečju en smrtni primer. Za primerjavo pa 
je zgovoren podatek, da tam v istem času v pov-
prečju 67 ljudi umre zaradi napada psov in 374 
zaradi strele (FLOYD, 1999). V severnoameriških 
narodnih parkih beležijo v povprečju en napad s 
poškodbami ljudi na 300.000 do 6.000.000 obi-
skovalcev na leto (HERRERO/HIGGINS, 1999). 
Na splošno je rjavi medvedi v Severni Ameriki 
precej bolj napadalen do ljudi kot evropski rjavi 
medvedi. Verjetno je to posledica več tisočletij 
intenzivnega preganjanja te vrste v Evropi, kar je 
privedlo do selekcije manj napadalnih medvedov 
(HERRERO, 2002).

Pri rjavih medvedih skoraj vsi napadi nastanejo 
ob nenadnih srečanjih, ko človek prekorači med-
vedovo kritično tolerančno razdaljo (SIMONIČ, 
1999). Pri tem medved napade zaradi občutka 
ogroženosti in se odloči, da se bo raje branil, kot 
bežal. Zaradi branjenja mladičev so potencialno 
najbolj nevarna srečanja z medvedko z mladiči 
(HERRERO, 2002). Ponekod, npr. v Skandinaviji, 
večina napadov medvedov nastane med lovom, ko 
zastreljeni medved napade lovca, verjetnost napada 
pa se lahko poveča tudi zaradi prisotnosti nenad-
zorovanega psa (SWENSON et al., 1999). Pri tem 
velja izpostaviti, da v Skandinaviji – za razliko od 
Slovenije – ni obvezno loviti medvedov s prež. Za 
razliko od rjavega medveda je pri črnih in severnih 
medvedih (Ursus maritimus) večina napadov na 
ljudi posledica plenjenja (FLOYD, 1999).

Čeprav je verjetnost napada medveda na člo-
veka zelo majhna, še posebno, če jo primerjamo z 
verjetnostmi za poškodbe zaradi drugih vrst živali 
(npr. pes, govedo, klop), pa se je treba zavedati, 
da prisotnost medveda pri mnogih ljudeh vzbuja 
več strahu kot katera koli druga vrsta živali. Zato 
je treba kot potencialno konfliktne situacije upo-
števati tudi že samo prisotnost medveda v bližini 
naselij, pa čeprav medved ne kaže nobenih znakov 
napadalnosti ali pa gre za nedoraslo žival, saj ljudje 
take dogodke pogosto dojemajo kot grožnjo. Tako 
je bilo, na primer, v letih 2008 in 2009 kar 81 % 
vseh prijavljenih konfliktnih dogodkov zaradi 
medveda v Sloveniji (klici intervencijske skupine) 
posledica pojavljanja medvedov v bližini naselij 
(KRAGELJ, 2011).

Raziskave kažejo, da dojemanje nevarnosti 
medveda za človeka najbolj vpliva na odnos 
javnosti do medveda (KACZENSKY et al., 2004) 
oz. je strah ključni dejavnik tolerance. Zato je 
takšnim konfliktom treba namenjati tudi največ 
pozornosti.

2.4 Ogrožanje dolgoročnega obstoja 
populacij medvedov

Poleg težav, ki jih konflikti med medvedi in ljudmi 
povzročajo lokalnemu prebivalstvu oziroma obi-
skovalcem v območjih medveda, so hkrati tudi 
grožnja ohranjanju viabilnih populacij rjavega 
medveda. Po vsem svetu konfliktne situacije 
namreč pogosto rešujejo z odstrelom medvedov, 
zakonitim ali nezakonitim. Za nekatere populacije 
takšni posegi niso neposredno ogrožajoči za njihov 
obstoj (npr. za slovenski del dinarsko-pindske 
populacije), za nekatere majhne in izolirane 
populacije (npr. v avstrijskih in italijanskih Alpah, 
Pirenejih, Apeninih, Kantabrijskih gorah) pa lahko 
odvzem posameznih medvedov pomembno vpliva 
na dolgoročno verjetnost preživetja. Na splošno 
velja, da se ob konfliktih zelo poveča smrtnost 
medvedov zaradi človeka (CREACHBAUM et 
al., 1998, WILSON et al., 2006) in da lokacije s 
ponavljajočimi se konflikti pogosto ustvarjajo 
ponor populacije (GUNTHER et al., 2004). Zato 
je zmanjševanje konfliktov med medvedi in ljudmi 
potrebno tudi zaradi neposrednega ogrožanja 
populacij medvedov. Ob poseganju v populacijo 
medvedov lahko nastajajo tudi konflikti zaradi 

nasprotovanja dela javnosti takšnim ukrepom, saj 
javnost postaja vedno manj naklonjena ubijanju 
karizmatičnih živali, kot je rjavi medved (TREVES 
& NAUGHTON-TREVES, 2005). V Sloveniji 
smo bili nedavno priča takšnemu množičnemu 
nasprotovanju javnosti proti odstrelu medveda 
– mladiča Srečka. 

2.5 Pregled škode v Sloveniji
Višina in struktura škode, ki jo medved povzroča 
lokalno, je lahko odvisna od številnih dejavnikov, 
npr. prisotnosti škodnih objektov in kakovosti 
njihove zaščite, splošnih prehranskih in habita-
tnih razmer v okolju, deloma tudi od gostote in 
prostorske razporeditve medvedov. Ugotovljena 
škoda je končno odvisna tudi od motiviranosti 
ljudi za javljanje škode in doslednosti cenilcev 
oz. od vzpostavljenega odškodninskega sistema. 
V preglednici 1 je predstavljen pregled škode po 
rjavem medvedu v obdobju zadnjih petih let v 
Sloveniji. Navedene vrednosti so letna povpre-
čja; preglednico sva pripravila na podlagi baze 
škodnih primerov, ki jo vodi Zavod za gozdove, 
in vključuje podatke javljene škode, kjer je bil 
potrjen povzročitelj rjavi medved. Iz preglednice 
je razvidno, da na leto v Sloveniji zaradi medveda 
beležimo okoli 450 škodnih primerov, od tega 
okoli 160 napadov na domače živali, 40-krat so 
poškodovani čebelnjaki, 100 škod je na sadnem 
drevju, 70 na poljščinah in vrtninah ter prav 
toliko na silažnih balah. Po pogostnosti napadov 
med domačimi živalmi z visokim deležem (93 %) 
prevladuje drobnica, predvsem ovce; govedo 
kot druga najpogostejša kategorija je zastopana 
le še z manj kot 3 % (oz. 12 primerov na leto). 
Za škodo je skupaj izplačanih v povprečju okoli 
160,000 evrov na leto, od tega več kot polovica 
za škodo na domačih živalih, 16 % doprinesejo 
škode na čebelnjakih in 12 % škode na sadnem 
drevju. Najdražji izplačani škodni primer (tu 
niso vključene odškodninske tožbe ob primeru 
poškodbe človeka) je znašal skoraj 10.000 evrov, 
najmanjši pa 1,11 evra. 

Zanimiva je primerjava s sosednjo Hrvaško, 
s katero si delimo iste medvede (Jerina in sod., 
2012), vendar pa je tam odškodninski sitem zelo 
drugačen od našega. Na Hrvaškem je medved 
lovna vrsta in škodo zanj na večini območja 

Krofel, M., Jerina, K.: Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi: vzroki in možne rešitve Krofel, M., Jerina, K.: Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi: vzroki in možne rešitve



GozdV 70 (2012) 5-6 241GozdV 70 (2012) 5-6240

izplačujejo upravljavci lovišč, ki so lokalno vklju-
čeni v prostor in jim poleg tega vsaka izplačana 
škoda pomeni neposredno manjši dohodek. Tudi 
motivi kmetovanja so drugačni – kmetijstvo je 
dohodkovno bistveno manj odvisno od subven-
cij in obratno več od same vrednosti prodanih 
proizvodov, zato je verjetno tudi motiviranost za 
zaščito pridelkov večja. Groba ocena številčnosti 
medveda na Hrvaškem je okoli 1000 osebkov, kar 
je približno dvakrat več kot v Sloveniji. V obdobju 
2004-2009 pa je povprečno izplačana škoda znašala 
36.150 kun oz. 5060 evrov na leto (SINDIČIĆ et 
al., 2011), kar pomeni, da je za tako rekoč istega 
medveda v Sloveniji izplačanih za več kot 60-krat 
več škode, kot zatem, ko prečka državno mejo in 
gre na Hrvaško.

3 VZROKI, KI PRIVEDEJO DO 
KONFLIKTOV, IN DEJAVNIKI, KI 
VPLIVAJO NANJE

Na pojavljanje konfliktov med ljudmi in medvedi 
vplivajo mnogi dejavniki. Nekateri se pojavljajo 
na celotnem življenjskem območju medveda, 
nekateri pa samo na nekaterih območjih. Opažanja 
iz mnogih držav kažejo, da pogosto velik delež 
vseh konfliktov nastane na razmeroma majhnem 
območju oziroma na manjšem številu lokacij 
(GUNTHER et al., 2004, WILDER et al., 2007). 

Na splošno so konflikti pogostejši ob širjenju 
populacij, ko se medvedi vračajo na območja, 
kjer so bili v preteklosti iztrebljeni (LINNELL et 
al., 1999). V času odsotnosti vrste ljudje sčasoma 
izgubijo izkušnje in znanje, kako sobivati z njo. 

V Sloveniji se je to dobro pokazalo v letih od 
1994 do 2002, ko je v alpskem in predalpskem 
območju nastalo 67 % vse škode zaradi medveda 
v Sloveniji, čeprav je takrat tam živelo manj kot 
5 % slovenske populacije medvedov (ADAMIČ, 
2003). Zato je takšnim območjem treba namenjati 
posebno pozornost pri ukrepih za zmanjševanje 
konfliktov, s poudarkom na izobraževanju lokal-
nega prebivalstva.

3.1 Vpliv številčnosti medvedov
Na splošno bi pričakovali, da bo konfliktov več 
tam, kjer je več medvedov. To je v grobem sicer 
res, saj brez medvedov tudi ni težav. V nasprotju 
s splošnim prepričanjem pa znotraj območja raz-
širjenosti vrste pogostost konfliktov ne moremo 
pojasniti z razlikami v lokalnih gostotah med-
vedov. Podatki za Slovenijo, na primer, kažejo, 
da gostota medvedov ne vpliva na pogostnost 
konfliktov; celo obratno, na nekaterih predelih, 
kjer je majhna gostota medvedov, je konfliktov zelo 
veliko (MARENČE et al., 2007). To velja znotraj 
osrednjega območja medveda v Dinaridih, pa 
tudi širše po Sloveniji. Podobno velja za podatke 
o prijavljenih konfliktnih dogodkih v Sloveniji, 
pri katerih analiza klicev intervencijske skupine 
ni pokazala povezave med verjetnostjo konflikta 
in lokalno gostoto medvedov (KRAGELJ, 2011). 
Tako tudi povečanje škode zaradi medveda, ki 
se je v zadnjih 15-ih letih povečala za 10-krat, 
ne moremo pripisati zgolj povečanju populacije 
medvedov, ki se je v tem času povečala kvečjemu 
za 1,7-krat (MARENČE et al., 2007). Vse to kaže, 
da na pojavljanje konfliktov z medvedi v večji meri 
vplivajo drugi dejavniki kot številčnost medvedov. 
Enako opozarjajo tudi izkušnje iz tujine.

3.2 Konfliktni medvedi in vpliv 
antropogene hrane

Pomembno dejstvo za razumevanje konfliktov 
med medvedi in ljudmi je, da pogosto velik del 
vseh konfliktov povzroči relativno malo medvedov, 
medtem ko večina medvedov v konflikte prihaja le 
poredko ali nikoli, kar kaže na velike individualne 
razlike v vedenju med posameznimi medvedi. To 
se je dobro pokazalo v primerih nekaterih znanih 
konfliktnih medvedov, kot so medvedka Jurka, 

medved JJ1 oziroma Bruno (AUSTRIAN BEAR 
EMERGENCY TEAM, 2006), medved JJ3 (BROSI 
et al., 2008) in naš medved Rožnik (KACZENSKY 
et al., 2011), ki so bili razlog za mnoge konfliktne 
situacije. Med spremljanjem medveda Rožnika s 
pomočjo telemetrije se je izkazalo, da je bil razlog 
za vsaj 40 % vseh konfliktov med medvedi in 
ljudmi, zabeleženih v tistem času po vsej Sloveniji. 
Aprila 2009 je ta delež znašal celo 71 % (JERINA 
et al., 2011). Neredko se tudi zgodi, da posamezni 
medved začne redno zahajati na določeno mesto 
ali v bližino vasi. Tako ga ljudje večkrat opazijo, 
zaradi česar dobijo napačen občutek, da se je 
tam število medvedov naenkrat močno povečalo, 
čemur pogosto sledijo zahteve po povečanem 
odstrelu (HUBER, 2010). Na splošno velja, da 
število konfliktov med ljudmi in medvedi ni toliko 
odvisno od števila medvedov, ampak predvsem od 
prisotnosti problematičnih osebkov (ZEDROSSER 
et al., 1999, JERINA et al. 2011).

Za uspešno zmanjševanje konfliktov z medvedi 
je zato ključno ugotoviti, kateri vzroki vodijo do 
pojava »konfliktnih« medvedov, ki predstavljajo 
majhen delež populacije in povzročajo večino 
vseh konfliktov. Skupna lastnost velike večine 
izmed takih medvedov je habituacija na prisotnost 
človeka in pogojevanje človeka s hrano antropo-
genega (človeškega) izvora. 

3.2.1 Habituacija in pogojevanje 
Habituacija je vedenjski odziv, ko se ob ponavlja-
jočih nevtralnih dražljajih (t. j. ko ni negativnih ali 
pozitivnih izkušenj) odziv na ta dražljaj zmanjša 
(SMITH et al., 2005). V Evropi ima večina medve-
dov prirojen strah pred človekom, kar je posledica 
tisočletnega preganjanja, uničevanja in selekcije 
(usmrtitve) manj plašnih medvedov. Proces pa ni 
enosmeren. Če medved pogosto prihaja v stik z 
ljudmi in ob tem ne dobiva negativnih izkušenj, 
lahko postopoma izgine strah pred človekom. Za 
takšne medvede pravimo, da so postali habituirani 
na človeka (HERRERO et al., 2005). 

Opažanja iz Skandinavije kažejo, da motnje 
zaradi človeka, ki nastajajo v habitatu medveda 
(povečana človekova aktivnost v gozdnem pro-
storu, npr. zaradi čezmerne vožnje v gozdovih, 
nabiranja gob in gozdnih sadežev, širjenje nase-
lij), povečujejo habituacijo medveda na človeka 

Preglednica 1: Pregled škode zaradi rjavega medveda v Sloveniji v obdobju od 2007 do 2011 (vir podatkov: Zavod 
za gozdove Slovenije)

Vrsta škodnega objekta Število 
primerov

Delež 
(%)

Vrednost 
(evrov) Delež (%) Število živali 

(delež %)
Drobnica 140,8 30,9 68659 42,9 437 (93)
Govedo 9,8 2,2 8198 5,1 12 (2,7)
Konj 2,4 0,5 2701 1,7 3 (0,6)
Osel 0,6 0,1 238 0,1 1 (0,2)
Kokoši 1,6 0,4 112 0,1 12 (2,6)
Preostale domače živali 1 0,2 1080 0,7 5 (1,1)
Skupaj domače živali 156,2 34,3 80988 50,6 470 (100)
Lovski pes 0,2 0,0 51 0,0
Gojena divjad 0,4 0,1 176 0,1
Ribe 0,2 0,0 13 0,0
Skupaj živali 157 34,5 81227 50,8
Čebelnjak 41,4 9,1 26087 16,3
Sadno drevje 98,8 21,7 19089 11,9
Grozdje 1 0,2 510 0,3
Lešniki 0,2 0,0 24 0,0
Skupaj sadje in sadeži 100 21,9 19623 12,3
Koruza 52,2 11,5 8651 5,4
Poljščine 10,2 2,2 492 0,3
Vrtnine 5,4 1,2 229 0,1
Skupaj vrtnine in poljščine 67,8 14,9 9372 5,9
Travnik/travna ruša 3 0,7 368 0,2
Bala travne silaže 67,8 14,9 11397 7,1
Objekti (ograja, herkules ipd.) 18,6 4,1 11866 7,4
Skupaj 455,6 100 159941 100,0
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(MARTIN et al., 2010). Še bolj kot motnje v 
okolju na proces habituacije vpliva prisotnost 
antropogene hrane v bližini ljudi. Če medved 
pogosto pride do hrane v človekovi bližini, lahko 
začne povezovati (pogojevati) prisotnost človeka 
s hrano (SMITH et al., 2005). Ko dobiva nagrado 
v obliki hrane v človekovi bližini, začne vedno 
pogosteje zahajati v naselja in se vračati na mesta 
konfliktov, kjer je bil v preteklosti že nagrajen s 
hrano (GUNTHER et al., 2004). Posledično začne 
izgubljati strah pred človekom, obenem pa vzbuja 
strah med lokalnim prebivalstvom, ki redno videva 
medveda v naselju. Zato je medvedom dostopna 
hrana antropogenega izvora najpogostejši vzrok, ki 
privede do konfliktov med medvedi in ljudmi. To 
kažejo raziskave iz Severne Amerike (JOPE, 1985, 
CREACHBAUM et al., 1998, HERRERO, 2002, 
WILSON et al., 2006, WILSON, 2007), iz Azije 
(SATO et al. 2005) in Evrope (SERBAN-PARAU, 
1999, SWENSON et al., 2000, HUBER, 2010). 

Med popisi lokacij medvedov, opremljenih s 
telemetričnimi ovratnicami v Sloveniji, smo ugo-
tovili, da so najpogostejši viri antropogene hrane 
v bližini vasi: klavniški odpadki, divja odlagališča 
odpadkov, zapuščeni, a z ostanki hrane založeni 
prostori za piknike, prenapolnjeni smetnjaki 
neodporni za medvede, kupi gnijočega sadja, 
nezaščiteni sadovnjaki, kompost itn. (JERINA 
et al. 2011). Spremljani medvedi so v človekovi 
bližini pogosteje uporabljali lokacije, kjer je bila 
na voljo hrana antropogenega izvora. Vsi človeški 
viri hrane torej privabljajo medvede v človekovo 
bližino in pri medvedih posledično povzročajo 
habituacijo na človeka in pogojevanje prisotnosti 
človeka s hrano, kar »ustvarja« konfliktne medvede 
in vodi v številne nove konflikte. Podobna so tudi 
opažanja iz Severne Amerike, kjer konflikti in 
posledično odstreli konfliktnih medvedov pogosto 
nastajajo predvsem v bližini nezavarovanih sme-
tnjakov, divjih odlagališč odpadkov, prostorov za 
taborjenje, mest za hranjenje medvedov, sadov-
njakov z jabolki, območji intenzivne ovčereje ipd. 
(KNIGHT et al., 1988). 

Poseben primer je tudi neposredno hranjenje 
medvedov iz človeških rok. Pri tem gre najpogo-
steje za mladiče, ki jih ljudje hranijo zato, da jih 
privabijo bližje, da jih lažje opazujejo, fotografirajo, 
pokažejo prijateljem ipd. Ko taki medvedi zrastejo 

in tako kot v mladosti iščejo hrano v človekovi 
bližini, se isti ljudje, ki so prej medveda hranili, 
pogosto ustrašijo in zahtevajo odstrel (HUBER, 
2010). V Sloveniji je znan primer medveda Tončka, 
ki so mu ljudje leta 2002 v okolici Loškega Potoka 
metali hrano in je potem postopoma izgubil 
strah pred ljudmi. Leta 2010 se je bil podoben 
primer z mlajšim medvedom v okolici Rakeka in 
Cerknice. Oba medveda sta bila v končni fazi za 
veliko učljivost »nagrajena« s strelom, »učitelji« 
pa končali brez sodnega poduka. 

Verjetnost, da medved začne pogojevati priso-
tnost človeka s hrano antropogenega izvora, je v 
največji meri odvisna od razpoložljivosti takšne 
hrane v bližini naselij na območju, kjer živijo 
medvedi. Nekateri avtorji opozarjajo tudi na 
možnost, da se pridobljeni vzorci iskanja hrane 
prenašajo z mame na mladiče (AUSTRIAN BEAR 
EMERGENCY TEAM, 2006). Na to nakazujejo 
nekateri anekdotični primeri, kot je bila medvedka 
Jurka iz Trentina v Italiji in dva od njenih mladi-
čev, JJ1 in JJ3 (AUSTRIAN BEAR EMERGENCY 
TEAM 2006, BROSI et al., 2008). Doslej je bila 
opravljena samo ena sistematična raziskava na 
to temo, in sicer na črnih medvedih, ki pa ni 
pokazala, da bi mamino vedenje ključno vplivalo 
na konfliktnost njenih mladičev (BRECK et al., 
2008). S podobno raziskavo bi bilo to smiselno 
preveriti tudi pri rjavem medvedu.

Medvedi habituirani na človeka so na splošno 
sicer bolj tolerantni do ljudi, zato je manjša ver-
jetnost napada ob nenadnem srečanju. Vendar 
pa takšni medvedi precej pogosteje prihajajo v 
stik s človekom, zato je v končni fazi verjetnost 
konfliktov, vključno z neposrednimi napadi, večja 
(GUNTHER/HOEKSTRA, 1998, HERRERO/
HIGGINS, 2003, HERERRO et al., 2005). Tako so 
na primer v raziskavi v Montani (ZDA) ugotovili, 
da je bilo 66 % smrtnih napadov na človeka zaradi 
medvedov, ki so pogojevali človekovo prisotnost 
z antropogeno hrano (GNIADEK/KENDALL, 
1998). Na velik delež napadov na človeka zaradi 
habituiranih in pogojenih medvedov poročajo tudi 
z drugih območij Severne Amerike (HERRERO, 
2002) in Evrope (SERBAN-PARAU, 1999). Ker se 
habituirani medvedi zadržujejo bližje cestam in 
jih pogosteje prečkajo, se s povečevanjem deleža 
habituiranih medvedov poveča tudi verjetnost 

prometnih nesreč (CHRUSZCZ et al., 2003, 
GIBEAU/STEVENS, 2005). 

3.3 Vpliv razpoložljivosti naravne hrane
Že več raziskav je pokazalo, da so konflikti 
pogostejši v tistih letih, ko je v naravi na voljo 
manj hrane, npr. zaradi pičlega obroda ključnih 
drevesnih vrst (MATTSON et al., 1992, HER-
RERO, 2002). Povezavo med obrodom bukve in 
številom konfliktov opažamo tudi v Sloveniji. V 
obdobjih pomanjkanja naravne hrane medvedi 
intenzivneje iščejo alternativne vire hrane, kot 
je tudi hrana človeškega izvora. Kjer je dostopna, 
nastajajo konflikti z ljudmi zaradi približevanja 
naseljenim območjem (KNIGHT et al., 1988). V 
letih z manjšo razpoložljivostjo naravne hrane 
nastaja več konfliktov tudi na območjih, kjer 
se medvede intenzivno krmi. V letih, ko je bilo 
pomanjkanje hrane v naravi, so opazili predvsem 
več škode na poljščinah (SATO et al., 2005), 
medtem ko napadi na živino naj ne bi bili povezani 
z razpoložljivostjo naravne hrane (GUNTHER 
et al., 2004). Prav tako ni bilo opaziti povezave 
med razpoložljivostjo naravne hrane in napadi 
na človeka (HERRERO, 2002).

3.4 Vpliv letnega časa
Na splošno največ konfliktov nastaja v jeseni, 
to je v času hiperfagije, ko medvedi intenzivno 
iščejo hrano zaradi priprav na zimski dremež 
(GUNTHER et al., 2004). Obdobje sovpada s 
časom, ko dozorijo poljščine in sadje, kar lahko 
v primeru pomanjkljivega varovanja privede do 
obsežne škode (SATO et al., 2005). Drugi višek 
konfliktov je ponekod opaziti spomladi, kar bi 
bila lahko posledica bolj agresivnega vedenja 
samcev v času parjenja, ki se mu morda manj 
dominantni medvedi izogibajo tako, da gredo v 
bližino človeka (BUDIC, 2010). Škoda na živini je 
najpogostejša sredi leta v času od maja do oktobra, 
ko se pogosteje pase v naravnem okolju (PROJEKT 
LIFE02NAT/SLO/8585, 2005, ULAMEC, 2008). 
Število konfliktov se zmanjša pozimi, ko je večina 
medvedov manj aktivnih, poleg tega takrat tudi ni 
kmetijskih kultur, drobnice in nekaterih drugih 
škodnih objektov (BUDIC, 2010).

3.5 Spolna in starostna struktura 
medvedov, ki povzročajo konflikte, 
ter vpliv socialnih stikov med 
medvedi

Opažanja iz večine območij kažejo, da so v kon-
flikte najpogosteje vključeni mladi (subadultni) 
medvedi in odrasle samice, ki tudi pogosteje 
postanejo habituirani na človeka kot odrasli 
samci (MATTSON et al., 1992, MCLELLAN et 
al., 1999). Podobno kažejo podatki o odvzemu 
medvedov v Sloveniji, saj so konfliktni medvedi 
odvzeti iz narave v obliki izrednega odstrela v 
povprečju mlajši in z večjim deležem samic glede 
na medvede v rednem odstrelu (KROFEL et al., 
2012). Taka opažanja kažejo na možnost, da bi 
poleg antropogene hrane na pojavljanje medvedov 
v človekovi bližini lahko vplivale tudi prej ome-
njeni socialni stiki med medvedi (BUDIC, 2010). 
Po drugi strani pa bi bil večji delež konfliktnih 
medvedov med mlajšimi medvedi lahko tudi 
posledica selektivnega odstrela, saj konfliktne 
(manj plašne) mlajše medvede prej odvzamemo iz 
populacije. Zato višjo starost v večji meri dočakajo 
le medvedi, ki se bolj umikajo človeku.

3.6 Vpliv varovanja domačih živali in 
izbira vrste živine

Pri velikih zvereh je število napadov na domače 
živali pogosto zelo odvisno predvsem od stopnje 
varovanja živine (MUHLY et al., 2010). Podobno 
kaže tudi pregled škode zaradi napadov medvedov 
v Evropi, kjer obseg škode ni bil odvisen od veli-
kosti populacije medvedov ali števila ovc, ampak 
predvsem od načina varovanja živine (KACZEN-
SKY, 1999). Varovanje živine ni pomembno samo 
za posamezne napade, ampak tudi za razvoj 
problematičnih osebkov, ki se pogosteje pojavljajo 
tam, kjer je živina slabše zaščitena, saj se tam 
lažje naučijo, kako preiti varovanje (LINNELL 
et al., 1999).

Na pojavljanje konfliktov zelo vpliva tudi 
vrsta živine, ki jo redijo na območju medveda. 
V Sloveniji in tudi drugod posvetu se je tako 
izkazalo, da reja drobnica vodi v precej večje 
konflikte kot govedoreja ali konjereja (HORST-
MAN/GUNSON, 1982, PROJEKT LIFE02NAT/
SLO/8585, 2005).
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3.7 Vpliv lova in drugi dejavniki, ki 
vplivajo na verjetnost napada na 
človeka

Odstrel medvedov je sicer lahko pomemben 
ukrep za zmanjševanje konfliktov (glej poglavje 
4.1), vendar lahko odstrel tudi proži konflikte. To 
velja predvsem za napade na človeka, saj je dobro 
znano, da je najbolj nevaren zastreljen medved 
(SIMONIČ, 1999). Tako na primer iz Skandinavije 
poročajo, da se je v zadnjih 20 letih 86 % primerov 
napadov medveda na človeka zgodilo med lovci 
in da so 71 % primerov napadov storili zastreljeni 
medvedi (SWENSON et al., 1999). 

Čeprav nas orožje ob srečanjih z medvedom v 
nekaterih primerih lahko ubrani pred napadom, 
izkušnje kažejo, da se ljudje, ki imajo pri sebi 
orožje, obnašajo bolj drzno in nespametno, kar 
v končni fazi še poveča verjetnost napada (HER-
RERO, 2002). Posledica obrambe s streljanjem 
je lahko tudi zastreljen medved, ki je precej bolj 
nevaren. Zato nekateri avtorji za neposredno 
obrambo raje priporočajo uporabo razpršilca 
(HERRERO, 2002; glej tudi poglavje 4.7). 

Verjetnost za napad na človeka se poveča tudi 
v naslednjih primerih (SWENSON et al., 1999, 
HERRERO, 2002):

 – če so ob srečanju med medvedom in človekom 
prisotni medvedji mladiči,

 – če je v bližini truplo živali, na katerem se 
medved hrani,

 – če srečanje nastane v brlogu, v katerem medved 
prezimuje in 

 – če ima človek ob sebi psa.

4 MOŽNI UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE KONFLIKTOV

V tisočletjih sobivanja z medvedom je človek 
razvil vrsto ukrepov, s katerimi je bolj ali manj 
uspešno preprečeval konflikte. V nadaljevanju 
predstavljamo pregled takih ukrepov in izkušnje 
glede njihove učinkovitosti iz tujine in Slovenije. Za 
učinkovito zmanjševanje konfliktov je predvsem 
pomembno, da z ukrepi preprečimo konflikte, še 
preden nastanejo (GUNTHER et al., 2004, WSPA, 
2009). Na splošno velja, da je upravljanje z medve-
dom precej manj težavno in terja manjše vložke, 
če je na območju uveljavljeno dobro upravljanje 

s prostorom in človekovimi aktivnostmi (HER-
RERO et al., 2005). Kadar je mogoče, je zaželeno, 
da se v preprečevanje konfliktov v čim večji meri 
vključuje tudi lokalno prebivalstvo in da se vpe-
ljevanje novih ukrepov poveže z že obstoječimi 
(PRIMM/WILSON, 2004). Nekateri avtorji so tudi 
predlagali, da bi se ukrepi spreminjali glede na 
obrod za medvede pomembnih plodov v naravi 
(MATTSON et al., 1992). Tako se je na primer 
priporočljivo za odstrel konfliktnih osebkov, ki 
zahajajo v naselja, hitreje odločiti v obdobjih, ko 
je v naravi dosti druge hrane (SIMONIČ, 1994). 
Preventivni ukrepi preprečevanja dostopa do 
antropogene hrane pa morajo biti intenzivnejši 
v času pomanjkanja hrane v naravi. Na splošno 
mednarodna ekspertna skupina, ki se (v okviru 
organizacije Interational Bear Association) ukvarja 
s proučevanjem preprečevanjem konfliktov med 
medvedi in ljudmi priporoča, da se pred odstrelom 
poskusi s spodbujanjem sprememb pri ravnanju 
ljudi (npr. glede odlaganja odpadkov v okolju) 
in uporabo drugih ukrepov, ki ne vključujejo 
usmrtitve živali (WSPA, 2009). Pri sprejemanju 
posameznih ukrepov pa je treba upoštevati pred-
vsem njihovo učinkovitost.

a)  Odstrel
V preteklosti je upravljanje medveda in reševanje 
konfliktov temeljilo predvsem na odstrelu in 
drugih načinih ubijanja medvedov (WITMER/
WHITTAKER, 2001). Zaradi nizke populacijske 
gostote in relativno počasnega razmnoževanja je 
rjavi medved zelo občutljiv za povečano lovno 
smrtnost (SWENSON et al., 2000, BISCHOF et 
al., 2009). Zato je reševanje konfliktov z odstre-
lom na mnogih območjih povzročilo drastično 
zmanjšanje populacij, ponekod celo iztrebljenje. 
Čas je privedel do sprememb v odnosu ljudi 
do narave in v zavedanju pomena medvedov v 
naravnih ekosistemih in ljudski kulturi. Posledično 
so postajali vse pogostejši pozivi za varovanje in 
ohranitev medvedov, ki so do danes prešli v enega 
od glavnih ciljev upravljanja vrste. Poleg tega 
raziskave iz več delov sveta kažejo, da je ubijanje 
karizmatičnih živali, kot so velike zveri, za javnost 
vedno manj sprejemljivo (TREVES/KARANTH, 
2003). V več primerih so morali upravljavci zaradi 
močnih pritiskov javnosti spremeniti obseg in 

način poseganja v populacije (SCHWARTZ et 
al., 2005). Kljub temu pa je odvzem medvedov 
iz narave še vedno eden pomembnejših upravlja-
vskih ukrepov in del dolgoročnega ohranitvenega 
ravnanja s to vrsto na območju večje poseljenosti 
z ljudmi (ADAMIČ, 1997). Vendar je treba vsak 
poseg v populacijo dobro načrtovati in odstrel 
čim bolj optimizirati, tako da se poveča učinek na 
zmanjšanje konfliktov in da se zmanjšajo negativni 
stranki učinki. Odstrel je veliko bolj sprejemljiv 
v populacijah, ki so v ugodnem ohranitvenem 
stanju kot pa v manjših, izoliranih populacijah, 
katerih številčnost stagnira ali se celo zmanjšuje. 
Zato je ključni del takšnega ukrepa tudi sistema-
tično spremljanje populacij in odvzema osebkov 
iz narave (MCLELLAN et al., 1999, SWENSON 
et al., 2000, ADAMIČ/JERINA, 2006). 

Odstrel v grobem razdelimo na dva dela: splošni 
odstrel z namenom zmanjšanja številčnosti celotne 
populacije in tarčni odstrel konfliktnih osebkov.

I. Zmanjševanje številčnosti populacije
Eno ključnih izhodišč dolgoročne ohranitve 
populacij medvedov, ki sobivajo z ljudmi, je, da 
se številčnosti medvedov vzdržuje na ravni, ki je 
sprejemljiva za lokalno prebivalstvo (HUBER, 
2010). V Sloveniji je trenutna velikost populacije 
okoli 440 medvedov (JERINA/KROFEL 2012). 
Raziskave so pokazale, da ta številčnost še ni blizu 
nosilne zmogljivosti okolja in da bi v trenutnih 
razmerah v okolju v Sloveniji verjetno lahko 
živelo še bistveno več medvedov (KROFEL et 
al., 2012). Če privzamemo, da je od 400 do 500 
medvedov tista številčnost, s katero so ljudje še 
pripravljeni sobivati, povečanje pa bi privedlo 
do občutnega zmanjšanja te tolerance, je odstrel 
trenutno edini kratkoročni ukrep, s katerim bomo 
populacijo lahko umetno zadržali na tej ravni in 
tako posledično zagotovili obstoj vrste, ki je v prvi 
vrsti odvisen od tolerance ljudi. 

Kljub vsemu pa se je treba zavedati omejitev 
takšnega splošnega odstrela za učinkovito pre-
prečevanje konfliktov, saj je število konfliktov le v 
manjši meri odvisno od številčnosti medvedov in 
obsega odstrela (glej poglavje 3.1). Slednje dobro 
kažejo tudi razmere v Sloveniji, kjer je trenutno 
največje poseganje v populacijo z lovom v Evropi 
(20 % populacije na leto; KROFEL et al., 2012), 

kljub temu pa še vedno nastajajo mnogi konflikti. 
To se sklada z izkušnjami iz tujine, kjer se poveče-
vanje odstrela medvedov ni izkazalo za učinkovit 
ukrep zmanjševanja števila konfliktov (KONTIO 
et al., 1998, TREVES et al., 2010).

Pozitivna posledica splošnega odstrela med-
vedov bi bila lahko vpliv na vedenje medvedov. 
Vpliv lova na vedenje je pri medvedih sicer precej 
manjši kot pri vrstah, ki živijo v skupinah, saj 
so medvedi večinoma samotarski in zato je pri 
odstrelu le redko priložnost, da bi se preživeli 
osebki kaj naučili (HERRERO, 2002). Kljub temu 
pa naj bi bilo dolgotrajno preganjanje medvedov 
v Evropi eden glavnih razlogov, zaradi katerega so 
evropski medvedi bolj plašni od rjavih medvedov 
v Aziji in Severni Ameriki (HERRERO, 2002). 
Tudi pregled raziskav po Evropi in Aziji kaže, da 
so na splošno medvedi bolj plašni tam, kjer jih 
lovijo, vendar avtor hkrati opozarja, da na plašnost 
medvedov precej bolj vpliva dostopnost do hrane 
antropogenega izvora ter da učinki lova pridejo 
do izraza šele, ko se omeji dostop do človeške 
hrane (SWENSON, 1999).

II. Odstrel konfliktnih osebkov
Glede na to, da je število konfliktov precej bolj 
odvisno od števila konfliktnih medvedov kot od 
številčnosti celotne populacije (ZEDROSSER et 
al., 1999, WITMER/WHITTAKER, 2001, HUBER, 
2010, JERINA et al., 2011), je izredni odstrel 
konfliktnih osebkov vsaj kratkoročno smiselna 
in pogosto učinkovita rešitev (GUNTHER et 
al., 2004). To še posebno velja za območja, kot 
je Slovenija, kjer populacija medvedov takšne 
posege prenese brez večjih vplivov na populacijsko 
dinamiko. Medveda je treba odvzeti iz populacije 
čim hitreje, ko se nedvoumno ugotovi, da gre za 
konflikten osebek, saj se tako zmanjša število 
konfliktov in s tem vpliv na odnos javnosti do 
medveda (SIMONIČ, 1994). Pri takšnem odstrelu 
je nujno, da se odstreli medveda, ki je povzročal 
konflikte, kar je zaradi velikih razdalj, ki jih v 
kratkem času prepotujejo medvedi, lahko težavno, 
kadar se odstrel ne izvaja ob samih mestih s kon-
flikti, ampak v bližnji okolici, npr. na krmiščih. 

Kljub učinkovitosti odstrela konfliktnih oseb-
kov pa ta ukrep ni tudi dolgoročna rešitev (SAGOR 
et al., 1997). To velja predvsem v primerih, ko 
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se konfliktni medvedi redno pojavljajo na istih 
območjih. To kaže, da gre za posamezne konfliktne 
lokacije oziroma objekte (npr. določeni smetnjaki 
v naseljih, ki medvedom ne preprečujejo dostopa 
do organskih odpadkov), ki povzročijo razvoj 
konfliktnih osebkov. Odstranjevanje vedno novih 
medvedov na takšnih mestih ni dolgoročna rešitev, 
saj kmalu na istem mestu nastanejo novi konflikti 
z drugimi medvedi (GUNTHER et al., 2004). 
Odstranjevanje vedno novih medvedov na takšnih 
mestih vodi do nastanka ponora populacije, kar 
lahko pomembno vpliva na stanje populacije v 
širšem območju (KNIGHT et al., 1988), obenem 
pa ne reši nezadovoljstva lokalnega prebivalstva. 
V takšnih primerih bi konflikte z odstrelom rešili 
šele, ko bi na širšem območju odstrelili večino 
medvedov. Zato je treba hkrati ob odstrelu kon-
fliktnega medveda nujno sprejeti tudi ukrepe, 
ki bodo na takem mestu preprečevali nastajanje 
novih konfliktov z drugimi medvedi. Pri tem se 
je kot najbolj učinkovito izkazalo preprečevanje 
dostopa do antropogene hrane (glej poglavje 4.5). 

b) Preseljevanje
V zadnjih desetletjih se zaradi nasprotovanja jav-
nosti proti ubijanju medvedov vedno bolj pojavlja 
potreba po ukrepih za zmanjševanje konfliktov, 
ki ne obsega usmrtitve živali (CREACHBAUM 
et al., 1998). Možen ukrep, s katerim se z nekega 
območja odstrani medveda, vendar se ga pri tem 
ne ubije, je preseljevanje. Čeprav je preselitev 
rjavega medveda za javnost bolj sprejemljiva in v 
določenih situacijah lahko kratkoročno zmanjša 
konflikte, je po dosedanjih izkušnjah večinoma 
neučinkovita (HERRERO, 2002). V mnogih 
primerih se medvedi vrnejo na mesto, od koder 
so bili preseljeni (tudi po več 100 km), ali pa se 
konflikti ob preselitvi samo prenesejo na drugo 
mesto (KNIGHT et al., 1988, VAUGHAN et al., 
1989), kar se je pokazalo tudi ob poskusih v Slo-
veniji (ZGS, 2010, JERINA et al., 2011). Zato se 
je za preseljevanje smiselno odločiti bolj ali manj 
le, kadar so na voljo dovolj velika (več tisoč km2) 
neposeljena območja, kjer ne morejo nastajati 
konflikti z ljudmi in preseljenimi medvedi (LIN-
NELL et al., 1997), česar pa v Sloveniji ni na voljo. 
Poleg tega je ta ukrep zelo drag, po preselitvi pa je 
večinoma nizko preživetje medvedov (LINNELL et 

al., 1997, WITMER/WHITTAKER, 2001). Enako 
kot odstrel tudi preselitev ni dolgoročna rešitev, 
saj se po preselitvi na istih konfliktnih mestih 
težave pogosto ponavljajo z drugimi medvedi 
(GUNTHER et al., 2004).

c) Odvračalno krmljenje
V večjem delu sveta je namerno krmljenje med-
vedov prepovedano oziroma omejeno, ponekod, 
tudi v Sloveniji, pa se pogosto odločamo zanj, med 
drugim tudi zaradi preprečevanja konfliktov med 
medvedi in ljudmi. Pri odvračalnem krmljenju se 
v predpisani oddaljenosti od najbližjega naselja v 
naravno okolje polaga hrana za medveda, s čimer 
se želi vplivati na gibanje medvedov, ki bi zaradi 
tega redkeje zahajali v bližino naselij (ADAMIČ, 
2005). Mnenja strokovnjakov so glede učinko-
vitosti te metode za preprečevanje konfliktov 
deljena, kar je predvsem posledica pomanjkanja 
trdnih podatkov iz raziskav, ki bi se ukvarjale s 
to temo (SAHLEN, 2007). Nekatere izkušnje iz 
krmljenja črnih medvedov kažejo, da krmljenje 
lahko prepreči konflikte, ki jih povzročajo med-
vedi, habituirani na človeka (ROGERS, 2009), in 
deloma zmanjšajo škodo na drevesih (WITMER/
WHITTAKER, 2001). Po drugi strani pa opaža-
nja pri rjavih medvedih kažejo, da dopolnilno 
krmljenje lahko poveča habituacijo medvedov 
na človeka in pogojevanje človeka z antropogeno 
hrano ter tako ustvarja problematične medvede, 
še posebno pri mladih medvedih (ZEDROSSER 
et al., 1999, BUDIC, 2010). Pri tem je verjetno 
pomembno, koliko stikov z ljudmi (oziroma nji-
hovim vonjem) imajo medvedi na krmiščih. Zato 
bi bilo smiselno spodbujati uporabo avtomatskih 
krmilnic in omejevati prisotnost ljudi na krmiščih, 
s čimer se zmanjša verjetnost stikov medvedov in 
ljudi ob prisotnosti hrani. Ob takšni uporabi bi 
krmljenje lahko prispevalo k zmanjševanju zaha-
janja medvedov v človekovo bližino, še posebno, 
če bi pri določanju najmanjše razdalje od krmišča 
do naselja upoštevali medvedove gibalne razdalje 
in velikost domačih okolišev in če bi bil obenem 
preprečen dostop do hrane v bližini naselij. 

Rezultati nedavne raziskave s pomočjo tele-
metrije (JERINA et al., 2011) so pokazali, da 
krmljenje močno vpliva na prostorsko razpore-
ditev medvedov, saj so se krmišča izkazala kot 

ena ključnih spremenljivk, ki vpliva na njegov 
celoletni habitatni izbor, poleg tega pa imajo 
medvedi na območjih z intenzivnim krmljenjem 
manjša območja aktivnosti od medvedov, ki se 
več hranijo v prosti naravi. Zato bi lahko sklepali, 
da je mogoče s krmljenjem odtegniti medvede 
stran od človeka, globlje v gozd, in tako zmanj-
šati pogostnost njihovih konfliktov s človekom. 
Vendar pa analize tega ne potrjujejo. Obratno. 
Večina opravljenih analiz ni pokazala nobenih 
povezav med pogostnostjo zahajanja medveda 
v bližino naselij in pogostnostjo rabe krmišč. 
Edina analiza, ki to povezavo nakazuje, razkriva, 
da medvedi, ki dlje časa niso uporabljali krmišč, 
pogosteje zahajajo v človekovo bližino. Vendar 
pa so take situacije (ko medved več dni ne obišče 
nobenega krmišča) tako redke, da so v praksi – v 
prizmi zmanjševanja konfliktov – nepomembne 
oz. ta povezava pojasnjuje le izredno majhen del 
variabilnosti zahajanja medveda v človekovo 
bližino. Telemetrijska raziskava torej nakazuje, 
da je prostor v Sloveniji (enako velja za večji del 
Evrope) preveč fragmentiran in so odročni strnjeni 
bloki gozda premajhni, da bi s krmišči medvede 
lahko odtegnili dovolj daleč, da bi to preprečevalo 
njihova zahajanja k človeku. 

Vsekakor pa bi bilo treba raziskave vpliva 
krmljenja na konflikte poglobiti in jih razširiti s 
študijami vplivov različnih tipov hrane na gibanje 
medvedov. V Sloveniji se v praksi veliko vlogo 
k zmanjševanju plenjenje drobnice pripisuje 
krmljenju z mrhovino, kar naj bi na plenjenje 
drobnice vplivalo prek več vzvodov. Po laičnih 
utemeljitvah, ki so anekdotične, medved (ki kot 
vsejed potrebuje tudi beljakovinsko hrano) potrebe 
po beljakovinski hrani zadosti bodisi na mrhovi-
ščih ali pa s plenjenjem drobnice. Dodatno naj bi 
bila mrhovina prehransko toliko privlačnejša od 
koruze in žit, da naj bi uspešno odtegnila med-
veda od naselij in naj bi na njih medved preživel 
več časa, kar naj bi oboje dodatno pripomoglo k 
manjšemu plenjenju drobnice. Vendar pa domača 
raziskava medvedove prehrane (KAVČIČ et al., 
2011) kaže, da je mrhovina pomembna prehran-
ska sestavina za medveda le spomladi, ne pa tudi 
poleti in jeseni, ko je plenjenje drobnice pogosto, 
četudi je bila mrhovina dostopna večji del leta. 
Poleg tega so nevretenčarji znatno pomembnejši 

beljakovinski vir hrane kot mrhovina domačih 
živali in divjih parkljarjev (najdene poginule 
živali). Zanimivo je, da se tudi raba mrhovišč, ki 
so bila po prepovedi rabe mrhovine založena le še 
s koruzo, po ukinitvi rabe mrhovine ni spreme-
nila, kar dodatno izpodbija uveljavljeno mnenje 
o pomenu mrhovine oz. mrhovišč. 

Pri priporočilih glede načina uporabe krmišč 
za medveda je treba upoštevati tudi druge učinke, 
ki jih ima takšno krmljenje (pozitivne in nega-
tivne) in niso nujno povezane s konflikti. Z 
uporabo krmišč je na primer precej olajšano 
spremljanje populacije medvedov, lažje se izvaja 
odstrel (možnost boljše presoje, manjša verjetnost 
zastreljenih medvedov, lažje izvedljiv trofejni lov 
z lovskimi gosti), obenem pa lahko pričakujemo, 
da se zaradi intenzivnega krmljenja poveča nosilna 
kapaciteta okolja, povečata reprodukcija in preži-
vetje medvedov ter zmanjša pomen medvedov v 
ekosistemskih funkcijah, ki jih opravljajo (razšir-
jenje plodonosnih rastlinskih vrst, pospeševanje 
dekompozicije živalskih trupel itd.).

d) Pogojevanje izogiba
Pogojevanje izogiba dosežemo, če osebek ob dolo-
čenih situacijah (npr. ob približevanju naseljem) 
izpostavljamo negativnim dražljajem in tako 
poskušamo doseči, da bi takšne situacije/lokacije 
začel povezovati s slabo izkušnjo in se jim zato 
v prihodnje izogibal. Tak način asociativnega 
učenja poskušajo izkoristiti upravljavci tako, da 
medvede, ki se približajo ljudem, streljajo z gumi-
jastimi izstrelki, ki povzročajo bolečino, vendar 
medveda ne ubijejo. Na tak način poskušajo 
naučiti medvede, da je bližina človeka in naselij 
nevarna (HERRERO, 2002). Namesto gumijastih 
izstrelkov uporabljajo tudi razna razpršila, glasno 
pokanje, posebej izurjene pse, ki agresivno pre-
ganjajo medveda ipd. 

Na splošno so se takšni načini dolgoročno 
večinoma izkazali za neuspešne pri preprečevanju 
konfliktov med medvedi in ljudmi. Kljub kombi-
niranju več načinov pogojevanja izogibanja se je 
večina črnih medvedov vrnila na urbane površine 
v roku 40 dni po plašenju (BECKMANN et al., 
2004). Tudi z medvedi v Avstriji (ZEDROSSER et 
al. 1999) s pogojevanjem izogiba niso bili uspešni; 
le pri nekaterih medvedih so bili z uporabo psov 
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uspešni v Italiji (C. GROFF, ustno sporočilo). 
Na splošno je pogojevanje izogiba manj uspešno 
pri medvedih, ki so se že habituirali na človeka 
in so pogojeni na hrano človeškega izbora. Ta 
ukrep bo zato učinkovit le, če se odzovemo dovolj 
hitro in medveda plašimo že ob prvih konflik-
tnih situacijah, ko se še ni razvila habituacija 
(SCHIROKAUER/BOYD, 1998) in če obenem 
preprečujemo nadaljnji dostop do antropogene 
hrane (HERRERO, 2002).

e) Omejevanje dostopa do hrane 
antropogenega izvora

Hrana antropogenega izvora, ki je dostopna 
medvedom, je najpogostejši vzrok, ki privede do 
konfliktov med medvedi in ljudmi (glej poglavje 
3). Zato je preprečevanje dostopa do takšne hrane 
eden najpomembnejših ukrepov za učinkovito 
zmanjševanje konfliktov. To so najprej spoznali v 
narodnih parkih v Severni Ameriki kot posledico 
več napadov na ljudi (nekaterih s smrtnim izidom), 
ki so jih v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja 
povzročili na človeka habituirani in pogojeni 
medvedi (HERRERO, 1994). Zaradi tragičnih 
dogodkov so začeli uvajati strog režim upravljanja 
z odpadki, shranjevanjem hrane in neposrednega 
krmljenja medvedov (s kaznimi do $150.000 in pol 
leta zapora). Podobne ukrepe so začeli sprejemati 
tudi zunaj parkov, kjer se naselja z lokalnim prebi-
valstvom prekrivajo z območji medveda (WILSON 
et al., 2006). Zaradi preprečevanja dostopa do 
človeške hrane in smeti medved ni več nagrajen 
ob stikih z ljudmi, posledično dlje ohranja strah 
pred človekom ter precej redkeje zahaja v bližino 
naselij (KNIGHT et al., 1988, HERRERO 2002, 
HERRERO et al., 2005). S takšnimi ukrepi so 
marsikje uspeli zelo zmanjšati število konfliktov 
med medvedi in potrebo po odstrelu medvedov 
(za konkretne primere glej poglavje 5). Zato 
preprečevanje dostopa do antropogene hrane kot 
nujen upravljavski ukrep predpisuje tudi Akcijski 
načrt za upravljanje z rjavim medvedom v Evropi 
(SWENSON et al., 2000). 

Znanih je več načinov, kako medvedom uspe-
šno preprečiti dostop do antropogene hrane (za 
podrobnosti glej navodila v prosto dostopni 
publikaciji, SOWKA, 2009). Dostopnost do organ-
skih odpadkov in drugih človeških odpadkih v 

naseljih je mogoče zanesljivo preprečiti z uporabo 
t. i. ''medvedo-varnih'' (bear-proof) smetnjakov, 
ki omogočajo preprosto odlaganje in praznjenje 
odpadkov, poseben mehanizem pa preprečuje, 
da bi medved odprl pokrov in prišel do hrane. 
V svetu je že kar nekaj proizvajalcev takšnih 
specializiranih smetnjakov. Poleg tega je mogoče 
dokaj poceni prirediti že obstoječe zabojnike, ki 
so na lokacijah, kjer redno nastajajo konflikti, kot 
so na primer storili v Italiji (GROFF et al., 2010). 
Dostopnost do smeti je mogoče preprečiti tudi s 
skladiščenjem zabojnikov z odpadki v zaprtih ali 
zamreženih prostorih (podobno kot je že praksa 
v mnogih mestih v Sloveniji iz sicer drugačnih 
razlogov) ali z zavarovanjem zabojnikov z elek-
tričnimi ograjami in rednim odvažanjem smeti. 
Izkušnje kažejo, da je najučinkovitejše, če so načini 
shranjevanja hrane in odpadkov čim preprostejši 
(CREACHBAUM et al., 1998) in je potrebno čim 
manj dodatnega dela za ljudi, ki jih uporabljajo 
(C. GROFF, osebno sporočilo).

Za preprečevanje škode na čebelnjakih, vrto-
vih in sadovnjakih so se v tujini in tudi pri nas 
izkazale kot učinkovite električne ograje in mreže 
(ZEDROSSER et al., 1999, HERRERO, 2002, 
GUNTHER et al., 2004). V večini primerov je 
mogoče na ta način dokaj preprosto zaščititi 
premoženje, vendar je potrebna dovolj visoka 
napetost – vsaj 10 000 V na izvoru in najmanj 6 
000 V na najbolj oddaljeni točki (WILSON, 2007). 
Pomembno je tudi, da elektroograje delujejo ves 
čas, ko so postavljene, in da jih odstranimo, ko 
jih ne potrebujemo več. Ob postavljenih ograjah, 
ki niso pod napetostjo, se namreč medvedi lahko 
naučijo, kako jih je mogoče prečkati (WILSON 
et al., 2006). 

Pravilna uporaba električnih ograd občutno 
zmanjša škodo na domačih živalih (SOWKA, 
2009). Kot dodaten ukrep je lahko učinkovito 
tudi zapiranje živine v zaprte prostore ponoči (pri 
čemer je treba upoštevati moč, ki jo medved lahko 
uporabi za vdiranje v šibkejše ograde in hleve) in 
hitro odstranjevanje trupel živali iz neposredne 
bližine pašnikov (WITMER/WHITTAKER, 2001, 
WILSON, 2007, SOWKA, 2009). Ker so za napade 
medvedov najbolj dovzetne ovce (PROJEKT LIFE-
02NAT/SLO/8585, 2005), v novejšem času mnogi 
avtorji kot ukrep za zmanjševanje konfliktov 

priporočajo zmanjšanje reje drobnice na območju 
medveda (SAGOR et al., 1997, GUNTHER et al., 
2004, SWENSON/ANDREN, 2005, WILSON et 
al., 2006), kot so to z dobrimi rezultati že izve-
dli ponekod v Severni Ameriki (MATTSON, 
1998). Kjer je mogoče, je kot dobra alternativa 
ovčereji priporočljiva predvsem preusmeritev 
na govedorejo (MKGP 2002, ZIMMERMANN 
et al., 2003) ali konjerejo, podobno kot to velja 
za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo volkovi 
(ČERNE et al., 2010). Izkušnje namreč kažejo, da 
se ob prehodu iz ovčereje na govedorejo napadi 
ne prenesejo na govedo.

Posebno pozornost je treba nameniti neposre-
dnemu krmljenju medvedov ob stiku s človekom. 
Takšni primeri najhitreje omogočijo pogojevanje 
človeka z antropogeno hrano in habituacijo na pri-
sotnost človeka. Takšno početje je treba zakonsko 
prepovedati in takoj resno ukrepati ob prestopkih. 
Obenem je potrebno tudi ozaveščanje javnosti, saj 
si pogosto ljudje drugače ne predstavljajo posledic 
takšnega ravnanja.

Poleg nastajanja konfliktov med medvedi in 
ljudmi je preprečevanje dostopa do hrane antro-
pogenega izvora pomembno tudi za zmanjševanje 
drugih stranskih učinkov, ki jih ima hranjenje s 
človeško hrano, kot so vpliv na velikost domačih 
okolišev, izredno povečanje telesne teže, lokalno 
povečanje gostote medvedov ob virih hrane in 
zmanjšanje v sosednjih območjih, spremembe v 
spolnem razmerju itn. (BECKMANN/BERGER, 
2003).

Preprečevanje dostopa do antropogene hrane 
je poleg same učinkovitosti priporočljivo tudi 
zato, ker na tak način konflikte preprečujemo 
vnaprej in ne šele, ko že nastanejo. Upoštevati 
pa je treba, da je ukrep lahko manj učinkovit ob 
prisotnosti medvedov, ki so že zelo habituirani na 
prisotnost človeka in pogojeni na človeško hrano. 
V takih primerih je treba ta ukrep izvajati skupaj 
z izrednim odstrelom.

f) Ozaveščanje javnosti
Ukrepe za zmanjševanje pogostnosti napada 
medvedov je treba osredotočiti predvsem na 
obnašanje ljudi, saj se lahko verjetnost napada 
precej zmanjša z uporabo znanja o obnašanju 
in ekologiji medvedov (HERRERO/HIGGINS, 

1999, 2003). Podobno velja tudi za reševanje 
drugih konfliktov z medvedi, zato je ozaveščanje 
javnosti pomemben del upravljanja z medvedom 
(WITMER/WHITTAKER, 2001, BECKMANN 
et al., 2004, WSPA, 2009). Ljudje bodo precej bolj 
upoštevali določena pravila, če bodo vedeli, kaj je 
njihov namen in kako na tak način preprečujejo 
nastajanje konfliktov. 

Raziskava med prebivalstvom v Sloveniji je 
pokazala, da le malo ljudi dobi informacije 
o pravilnem ravnanju na območju medveda 
(SINQUIN et al., 2006). V tujini so eden glavnih 
virov informacij o pravilnem ravnanju na območju 
medveda narodni parki (HERRERO, 1994). V 
Sloveniji naš edini narodni park, ki je na preho-
dnem življenjskem območju rjavega medveda, 
tej vrsti ne namenja posebne pozornosti. Zato 
bi bila potrebna širša izobraževalna akcija med 
prebivalstvom na območju medvedov.

g) Uporaba razpršil za odvračanje 
medvedov od napada na ljudi

Za preprečevanje napadov medveda na ljudi so 
raziskovalci poskušali uporabiti različna sredstva. 
Kot najučinkovitejše in z relativno preprosto upo-
rabo se je izkazalo razpršilo, narejeno na osnovi 
popra, ki vsebuje kaspaicin (HERRERO, 2002). 
Testiranje v oborah in podatki o dejanski uporabi 
v naravi ob napadih medvedov so pokazali, da 
uporaba takšnega razpršila v večini primerov 
(92 %) ustavi nezaželeno agresivno vedenje pri 
rjavem medvedu. Poškodbe ljudi ob napadu 
medveda so ob uporabi razpršila nastale v 2 % 
primerov (SMITH et al., 2008). Čeprav je težko 
sklepati, kaj bi se v takih primerih zgodilo brez 
uporabe razpršila, je splošno sprejeto mnenje, da 
je uporaba tega sredstva priporočljiva (HERRERO, 
2002, GUNTHER et al., 2004, SMITH et al., 2008). 
Možnost uporabe razpršila ob gibanju v naravnem 
okolju bi bila lahko priporočljivo tudi za pomiritev 
ljudi z izrazitim strahom (fobijo) pred medvedi. 
Obenem pa se podobno kot ob nošenju orožja 
ne smemo popolnoma zanašati na razpršilo in se 
zato obnašati nespametno ob srečanjih z medvedi 
(HERRERO, 2002). Omeniti velja še, da je uporaba 
razpršila učinkovita le ob neposrednih srečanjih 
z medvedom, ko curek usmerimo naravnost v 
medveda, medtem ko s škropljenjem določenih 
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objektov ali oseb z namenom odganjanja med-
vedom dosežemo nasproten učinek, saj vonj, ki 
ostane po uporabi razpršila, medvede očitno celo 
privlači (SMITH et al., 2008).

h Sprememba rabe prostora
V določenih primerih lahko verjetnost kon-

fliktov z medvedi zmanjšamo s spremembo 
rabe prostora medvedov. Medvedi se počutijo 
varnejše, če imajo na voljo kritje (npr. v obliki 
goste vegetacije). Zato je verjetnost prisotnosti 
medvedov v bližini naselij (in s tem verjetnost 
postopne habituacije in odkritja potencialnih 
virov antropogene hrane v vaseh) večja, kjer je 
neposredna okolica naselij zaraščena z gosto vege-
tacijo. Tako bi bil eden izmed možnih ukrepov tudi 
vzdrževanje oziroma povečevanje odprte krajine 
v okolici človeških bivališč. V drugih primerih 
lahko verjetnost konfliktov zmanjšamo tudi s 
prehodom na manj konfliktno rabo prostora, npr. 
iz ovčereje v govedorejo ali konjerejo (poglavje 
4.5), spremembo v izbiri poljščin, spremembo v 
lokaciji posevkov oziroma živine in spremembe 
v rabi prostora v okoliških habitatih (WITMER/
WHITTAKER, 2001). 

Pri načrtovanju s prostorom in poseganjem v 
naravno okolje je treba v čim večji mogoči meri 
zmanjšati učinke fragmentacije prostora. To je 
predvsem pomembno, ko poseg načrtujemo na 
lokacijah, ki služijo kot prehod medvedov iz ene 
habitatne krpe v drugo večjo habitatno krpo. Na 
tak način bomo ohranjali povezljivost habitatov, 
zmanjševali učinke izolacije, obenem pa tudi 
zmanjšali verjetnost konfliktov, ki bi lahko nastali 
zaradi zahajanja medvedov na nove urbane povr-
šine, ki so bile postavljene na mesta tradicionalnih 
prehodov medvedov. 

i) Povečanje prepustnosti prometnic
Prometne nesreče, ki nastanejo zaradi trka z 
medvedom, se pogosto ponavljajo na istih loka-
cijah (poglavje 2.2). Tako je v mnogih primerih 
to dokaj predvidljiv vir prometnih nesreč, ki se 
bodo na takih mestih zagotovo nadaljevale, če 
ne bomo ukrepali s primerno ureditvijo cestišča. 
Ta vključuje izgradnjo primernega prehoda, ki 
živalim omogoča nenevarno prečkanje cest (t. i. 
»zeleni mostovi«, podhodi in mostovi), predvsem 

pa vzporedno postavitev električne ograje na 
takem cestnem odseku. Sama elektrifikacija se 
je izkazala za učinkovit ukrep za preprečevanje 
prečkanja cest (npr. pri avtocestnem odseku Vrh-
nika–Logatec), vendar tak ukrep brez vzporedne 
ureditve varnega prehoda ne poveča prepustnosti 
prometnic in prometne nesreče lahko samo pre-
usmeri na drugo lokacijo. 

j) Izplačevanje odškodnin
Kot družba smo se odločili, da želimo v Sloveniji 
ohraniti rjavega medveda. Ob zavedanju, da 
medved občasno ljudem povzroča škodo, je zato 
pravično, da finančnega bremena ne prenašajo 
samo prebivalci, ki živijo na območju medveda, 
ampak se to porazdeli širše. To je doseženo z 
ukrepom izplačevanja odškodnin iz proračunskega 
denarja oškodovancem, ki so utrpeli škodo zaradi 
aktivnosti medvedov. Raziskave so pokazale, da 
je izplačevanje odškodnin lahko učinkovito za 
ohranjanje tolerance do velikih zveri med lokalnim 
prebivalstvom (čeprav ne vedno) in v določenih 
primerih za zmanjšanje nezakonitega odstrela 
(NAUGHTON-TREVES et al., 2003, TREVES et 
al., 2009). Vendar pa je pri izplačevanju odškodnin 
potrebna previdnost, da ne dosežemo nasprotnega 
učinka od želenega, in da preprečujemo zlorabe. 
Kot prvo se je treba zavedati, da z izplačevanjem 
odškodnin ne preprečujemo konfliktov, zato je 
treba ta ukrep uporabljati v povezavi z drugimi 
ukrepi, ki vplivajo na verjetnost pojavljanja kon-
fliktov (WSPA, 2009). Dobro načrtovanje sistema 
izplačevanja odškodnin je ključno, saj prevelike 
ugodnosti za oškodovance ne spodbujajo prepre-
čevanja pojavljanja konfliktov (ZABEL/HOLM-
-MÜLLER, 2008, WSPA, 2009). Odškodnine ne 
smejo pomeniti oblike dodatnih subvencij in 
prispevati k ohranjanju stalnega stanja konflikta, 
saj si oškodovanci ne želijo izgubiti trenutnih 
ugodnosti (COZZA et al., 1996, BOITANI/
CIUCCI, 2009). Potrebna je tudi dobra kontrola, 
da bi preprečevali zlorabe in izkoriščanje sistema 
(BULTE/RONDEAU, 2005, TREVES et al., 2009). 
Zato slabo načrtovanje odškodnin lahko prinese 
več negativnih kot pozitivnih posledic za ohra-
njanje konfliktnih vrst živali ter dodatno zaostri 
konflikte (BULTE/RONDEAU, 2005) in nejevolje 
med oškodovanci.

5 KONKRETNI PRIMERI 
USPEŠNEGA REŠEVANJA 
KONFLIKTOV V TUJINI

Znanih je kar nekaj primerov, ki so jasno pokazali, 
da je s pravim načinom upravljanja mogoče zelo 
zmanjšati število konfliktov med medvedom in 
človekom. V tem poglavju predstavljamo nekaj 
takšnih konkretnih primerov iz tujine, in sicer 
z zavarovanih območij, namenjenih predvsem 
turistom, in z zasebnih zemljišč s stalno naseljenim 
lokalnim prebivalstvom. 

a) Narodni parki
V narodnem parku Yellowstone so imeli do 80-ih 
let 20. stoletja veliko težav zaradi konfliktov 
med obiskovalci parka in medvedi, vključno z 
mnogimi napadi na ljudi, nekaj celo s smrtnimi 
žrtvami, obenem pa so morali vsako leto odstreliti 
več medvedov, ki so postali konfliktni, kar je že 

ogrožalo populacijo medvedov v parku. Zaradi 
konfliktov so začeli uvajati stroga pravila glede 
hranjenja medvedov, skladiščenja hrane in smeti, 
za kar so priredili smetnjake, da so postali odporni 
proti medvedom, zaprli smetišča znotraj parka, 
redno odvažali odpadke ter uredili prostore za 
varno shranjevanje hrane ponoči na prostorih za 
taborjenje. Obenem so redno izobraževali ljudi o 
pravilnem skladiščenju smeti in hrane, o prepovedi 
hranjenja medvedov ter mogočih posledicah, če ne 
bi upoštevali pravil. Še vedno pa so tudi odstranje-
vali konfliktne medvede. Z novimi ukrepi so uspeli 
zelo zmanjšati konflikte med medvedi in ljudmi, 
saj se je število napadov na ljudi zmanjšalo za 89 
% (iz 19,5 na 0,3 napada na milijon obiskovalcev 
na leto), zmanjšalo se je približevanje medvedov 
k poslopjem in tabornim prostorom, obenem pa 
se je precej zmanjšala tudi potreba po odstrelu in 
preseljevanju konfliktnih medvedov (MEAGHER/
PHILLIPS, 1983, GUNTHER/HOEKSTRA, 1998). 

Tip konflikta Glavni ukrepi za učinkovito preprečevanje konflikta

Škoda v živinoreji - zaščita živine z elektroograjami ali elektromrežami
- ponoči zapiranje živine v varne ograde/hleve 
- odstrel konfliktnih medvedov
- izbira manj konfliktne vrste živine

Škoda na čebelnjakih, poljščinah, 
vrtovih, sadovnjakih in drugem 
človekovem premoženju

- zaščita premoženja z elektroograjami ali elektromrežami
- odstrel konfliktnih medvedov

Prometne nesreče - na ključnih prehodih ureditev cestišča, da je mogoč prehod  
  medve dov brez nevarnosti prometne nesreče

Zahajanja medvedov v naselja - preprečevanje dostopa medvedom do antropogene hrane
- odstrel konfliktnih medvedov
- izobraževanje javnosti

Medvedji napadi na človeka - izobraževanje javnosti
- preprečevanje dostopa medvedom do antropogene hrane in s tem  
  zmanjševanje habituacije medvedov na človeka in pogojevanja  
  prisotnosti človeka z antropogeno hrano 
- uporaba razpršila za odvračanje napada medvedov
- odstrel medvedov, ki kažejo jasno agresivno vedenje ob prisotnosti  
  človeka

Ogrožanje populacije medvedov - ohranjanje pozitivnega odnosa javnosti do medvedov prek  
  učinkovitega zmanjševanja drugih konfliktov in izobraževanja  
  javnosti
- preprečevanje fragmentacije prostora

Preglednica 2: Pregled glavnih tipov konfliktov med medvedi in ljudmi ter najpomembnejši ukrepi, s katerimi je 
mogoče po dosedanjih izkušnjah učinkovito preprečevati te konflikte. Podčrtani so ukrepi, ki so preventivni in s 
katerimi je mogoče preprečiti konflikte, še preden nastanejo, oziroma je možno preprečiti njihovo ponavljanje. Z 
normalno pisavo so zapisani ukrepi, s katerimi lahko preprečimo konflikt, ki nastane v danem trenutku, navadno 
pa ne učinkujejo dolgoročno.

Krofel, M., Jerina, K.: Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi: vzroki in možne rešitve Krofel, M., Jerina, K.: Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi: vzroki in možne rešitve



GozdV 70 (2012) 5-6 253GozdV 70 (2012) 5-6252

V narodnem parku Denali so z izobraževanje 
obiskovalcev, uvajanjem novih pravil shranjevanja 
hrane, zapiranjem nekaterih območij za ljudi in 
hitrim odzivanjem na konflikte s pogojeva-
njem izogiba pri medvedih, še preden je nastala 
dokončna habituacija na človeka, dosegli, da so 
se primeri hranjenja medvedov z antropogenimi 
viri hrane zmanjšali za 96 %, s čimer se je zmanj-
šalo število konfliktov med medvedi in ljudmi 
za 77 %, prav tako za 77 % pa se je zmanjšalo 
tudi število odstranjenih konfliktnih medvedov 
(SCHIROKAUER/BOYD, 1998).

Z omejevanjem dostopa medvedom do člo-
veških odpadkov so v narodnem parku Jasper 
zmanjšali potrebo po odstrelu pri črnih medvedih 
za 94 % in pri rjavih za 86 % (RALF, 1995). 

V narodnem parku Glacier so po spremembi 
načina upravljanja z medvedi, ko so iz odstrela 
in preseljevanja medvedov preusmerili pozornost 
predvsem v spreminjanje vedenja ljudi, s pomočjo 
omejevanja dostopa do antropogene hrane (redno 
odvažanje smeti, stroga prepoved hranjenja med-
vedov, uporaba »medvedo-varnih« smetnjakov) 
in izobraževanja ljudi, zelo zmanjšali konflikte, 
potreba po odstrelu pa se je zmanjšala za 75 % 
pri črnih medvedih in za 70 % pri rjavih, čeprav 
se je v tem času povečala številčnost medvedov 
(GNIADEK/KENDALL, 1998).

b) Območja s stalno naseljenimi lokalnimi 
prebivalci

Po spremembi strategije upravljanja z medvedi 
v Kennecott Valley (ZDA), ko so se preusmerili 
predvsem na izobraževanje lokalnega prebival-
stva in lokalne skupnosti opremili z električnimi 
ogradami in »medvedo-varnimi« smetnjaki, se je 
število konfliktov zelo zmanjšalo; tudi število med-
vedov, ki so jih morali odstreliti, se je zmanjšalo 
iz 9 do 12 na leto pred uvedbo teh ukrepov na nič 
po spremembi (WILDER et al., 2007).

Na zasebnih zemljiščih v Zahodni Montani 
(ZDA) se je do leta 2003 število konfliktov med 
lokalnim prebivalstvom in medvedi povečevalo, 
predvsem zaradi vedno večje škode na čebelnja-
kih, živini in zahajanjem medvedov v naselja. 
Leta 2003 so začeli z večjim projektom, v okviru 
katerega so začeli odvažati klavniške odpadke in 
trupla živali iz okolice kmetij, z ozaveščanjem 

javnosti o ravnanju s smetmi ter postavljanjem 
električnih ograj okoli pašnikov z živino, čebel-
njakov in deponij odpadkov. S takimi ukrepi so v 
treh letih uspeli zmanjšati število vseh konfliktnih 
dogodkov za 91 %, pri čemer ni bilo treba odstreliti 
ali preseliti niti enega medveda (WILSON et al., 
2006, WILSON, 2007).

6 ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA ZA 
SLOVENIJO

Uspešno upravljanje in preprečevanje konfliktov 
med rjavim medvedom in človekom je temelj 
za zagotavljanje lažjega soobstoja. Dolgoletne 
izkušnje z upravljanjem z medvedi v Sloveniji so 
omogočile uspešno nadzorovanje velikosti popu-
lacije medvedov in strokovno korektno poseganje 
vanjo glede na postavljene upravljavske cilje 
tudi v obdobju, ko še ni bilo na voljo natančnih 
podatkov o absolutni številčnosti (KROFEL et al., 
2010). Odvzem osebkov iz narave bo nedvomno 
ostal pomemben upravljavski ukrep, še posebno 
ob pojavu problematičnih osebkov. Vendar sam 
odstrel očitno ne bo dovolj za zmanjšanje seda-
njega visokega števila konfliktov med medvedi 
in ljudmi na želeni nivo. 

V Sloveniji je bil doslej poleg odstrela drugi 
glavni ukrep za preprečevanje konfliktov odvra-
čalno krmljenje, tudi z mrhovino. Čeprav raziskave 
glede učinkov krmljenja še niso povsem končane, 
dosedanji podatki (ADAMIČ, 2005, JERINA et 
al., 2011, KAVČIČ et al., 2011) in tudi trendi 
pojavljanja konfliktov zelo nakazujejo, da ukrep 
ni učinkovit. Večina avtorjev sicer ne podpira 
drastične ukinitve krmljenja (ADAMIČ, 2005, 
KROFEL et al., 2008; JERINA et al., 2011), saj 
je trenutno krma pomembna prehranska kom-
ponenta medveda in zadovolji približno tretjino 
vseh njegovih energijskih potreb (KAVČIČ et 
al., 2011). Zato bi njegova nenadna ukinitev (v 
aktualni populaciji z mnogimi osebki, ki so močno 
pogojeni na ta vir hrane) verjetno imela negativne 
posledice. Zato je bolj smiselno krmljenje posto-
pno omejevati. Obenem bil bilo treba predvsem 
začeti izvajati tudi druge, učinkovitejše ukrepe. To 
se kaže tudi pri odnosu tistega dela prebivalstva, ki 
je najbolj izpostavljen konfliktom, saj je raziskava 
pokazala, da se v Sloveniji rejci živine strinjajo z 
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ohranjanjem medveda na njihovem območju, ne 
pa s trenutnim upravljanjem, za katerega menijo, 
da ni dovolj učinkovito pri zmanjševanju konflik-
tov in škode v kmetijstvu (SINQUIN et al., 2006). 
Očitno bo treba začeti uvajati dodatne ukrepe, pri 
čemer je smiselno uporabiti tiste, ki so se v tujini 
že izkazali za zelo učinkovite. 

Ob pregledu konfliktov med medvedi in 
ljudmi po svetu, izkušenj z različnimi ukrepi za 
preprečevanje konfliktov ter na podlagi rezulta-
tov naših raziskav je očitno, da je povod večine 
konfliktov hrana antropogenega izvora in da je 
zato preprečevanje dostopa medvedom do te 
hrane, še posebno v neposredni bližini človeških 
bivališč, ključni ukrep, s katerim je mogoče uspe-
šno zmanjšati število konfliktov. To velja tako za 
območja znotraj parkov in drugih zavarovanih 
območij, kot tudi za zasebna zemljišča s stalno 
naseljenim lokalnim prebivalstvom, kakršna je 
situacija na večjem delu razširjenosti medveda v 
Sloveniji. V mnogih državah, kjer še živijo rjavi 
medvedi, je zato dandanes preprečevanje dostopa 
do antropogene hrane eden izmed glavnih upra-
vljavskih ukrepov. To velja tudi za območja, kjer 
imajo z upravljanjem z medvedom precej manj 
izkušenj kot pri nas – npr. v italijanskih Alpah 
(GROFF et al., 2010). Nasprotno pa v Sloveniji 
na primer še vedno nimamo niti enega samega 
''medvedo-varnega'' zabojnika za smeti, čeprav 
organske smeti v zabojnikih pogosto privabljajo 
medvede leto za letom na ista mesta (npr. Bloke, 
Rakitna, Kurešček, Loški Potok) in vodijo v 
ponavljajoče konflikte. Zato se vsako leto znova 
pojavlja potreba po izrednem odstrelu medvedov, 
ljudje pa se počutijo ogrožene – kljub odstrelu 
– zaradi ponavljajočega se privabljanja in zadr-
ževanja vedno novih medvedov v bližini svojih 
bivališč. Z ureditvijo zabojnikov bi zelo verjetno 
dolgoročno rešili konflikte na takih lokacijah. 
Podobno velja za klavniške odpadke, razna divja 
odlagališča organskih odpadkov v bližini naselij 
in prostore za piknik, ki privabljajo medvede k 
človeku. Posledično taki medvedi namreč posto-
poma izgubljajo strah pred človekom in postanejo 
problematični, kar vodi v številne nove konflikte.

Zato za Slovenijo priporočamo naslednje 
prioritetne ukrepe, ki bi po našem mnenju lahko 

občutno pripomogli k zmanjšanju konfliktov med 
medvedom in človekom pri nas:
–  na lokacijah s ponavljajočimi konflikti urediti 

zabojnike za smeti, tako da človeški odpadki 
ne bodo dostopni za medvede,

– resno ukrepanje inšpekcijskih služb ob neza-
konitem odlaganju klavniških odpadkov v 
neposredni bližini človeških bivališč,

–  zaščita kompostov, čebelnjakov, drobnice, 
sadovnjakov in drugih virov hrane, ki redno 
privabljajo medvede v bližino naselij, s pomočjo 
električnih ograd primerne višine in električne 
napetosti v času, ko so viri hrane zanimivi za 
medvede (npr. v času obroda sadežev),

–  spodbujanje govedoreje in konjereje namesto 
reje drobnice na osrednjem območju razšir-
jenosti medveda, kjer to dopuščajo okoljski 
dejavniki, 

–  prepoved neposrednega krmljenja medvedov 
(tudi mladičev!) ob prisotnosti človeka in resno 
ukrepanje ob kršenju te prepovedi,

–  širša izobraževalna kampanje na območju stalne 
prisotnosti medveda o pravilnem obnašanju 
ljudi za zmanjšanje konfliktov z medvedi, s 
poudarkom na pomenu preprečevanje dostopa 
do hrane antropogenega izvora, 

–  ureditev problematike trkov medvedov z vozili 
na ponavljajočih se lokacijah.
Obenem tudi še naprej priporočamo izreden 

odstrel konfliktnih medvedov, ki kažejo očitne 
znake habituacije na človeka, in sicer ob vzporedni 
uporabi naštetih metod za preprečevanje pojava 
takšnega vedenja pri drugih medvedih. 

Kot je zapisal dr. Miha Adamič: »Najpomemb-
nejše orodje za preprečevanje in razreševanje 
konfliktov med rjavim medvedom in človekom 
je znanje.« V Sloveniji je sedaj že precej znanja 
o medvedih. Zdaj je pomembna še volja, da se 
znanje uporabi v praksi. V tujini so bili učinko-
viti ukrepi glede omejevanja dostopnosti hrane 
medvedov navadno sprejeti šele po napadih na 
ljudi s smrtnimi žrtvami (HERRERO/HIGGINS, 
1999). Upamo, da bomo v Sloveniji s takšnimi 
ukrepi začeli že prej.

7 POVZETEK
Ljudje že od nekdaj prihajamo v konflikte z 
medvedi in v Sloveniji se število konfliktov med 
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človekom in rjavim medvedom v zadnjih letih 
povečuje. Pogoj za učinkovito preprečevanje 
konfliktov in zagotavljanje čim lažjega soobstoja 
lokalnega prebivalstva s to vrsto je dobro razu-
mevanje vzrokov, ki privedejo do konfliktov. 
Uspešno preprečevanje konfliktov je ključno tudi 
za dolgoročni obstoj medveda, saj bo ta preživel v 
zadostnem številu le, če število konfliktov ne bo 
preseglo nivoja, ki ga je javnost še pripravljena 
sprejemati. Glavni nameni preglednega članka 
so: 1. pripraviti pregled različnih tipov konfliktov, 
ki nastajajo med medvedi in ljudmi, 2. analizirati 
vzroke, ki privedejo do konfliktov, in dejavnike, 
ki vplivajo na njihovo pojavljanje, 3. pripraviti 
pregled možnih ukrepov za preprečevanje posa-
meznih tipov konfliktov ter zbrati podatke o 
učinkovitosti teh ukrepov in njihovih dejanskih 
rezultatov na terenu, 4. predstaviti konkretne pri-
mere, ko so upravljavci z uvajanjem novih ukrepov 
uspeli občutno zmanjšati število konfliktov ter 5.) 
pripraviti priporočila glede upravljavskih ukrepov 
za zmanjševanje konfliktov med medvedom in 
človekom v Sloveniji.

Konflikti med medvedi in ljudmi so zelo razno-
vrstni, večinoma pa so posledica medvedovega 
oportunističnega iskanja in pridobivanja hrane. 
Pomemben del konfliktov izhaja iz tega, da je 
medved lahko nevaren tudi za človeka, posledica 
česar je strah med ljudmi ali v izjemnih primerih 
tudi fizične poškodbe ali celo smrt. Na verjetnost 
pojavljanja konfliktov vplivajo številni dejavniki. 
Pregled dosedanjih raziskav iz tujine in Slovenije 
kaže, da je najpomembnejši dejavnik dostopnost 
do hrane človeškega izvora. Pomembno dejstvo za 
razumevanje konfliktov med medvedi in ljudmi 
je tudi, da pogosto velik del vseh konfliktov 
povzroči relativno malo medvedov, medtem ko 
večina medvedov v konflikte prihaja le poredko 
ali sploh nikoli. 

V preteklosti je upravljanje z medvedi in reše-
vanje konfliktov temeljilo predvsem na odstrelu. 
Odvzem osebkov iz narave bo nedvomno ostal 
pomemben upravljavski ukrep, še posebno ob 
pojavu problematičnih osebkov. Vendar sam 
odstrel očitno ne bo dovolj, da nam bo uspelo 
zmanjšati sedanje visoko število konfliktov med 
medvedi in ljudmi na želeni nivo. Izkušnje iz 
zadnjih desetletji po vsem svetu kažejo, da je 

eden najpomembnejših ukrepov za učinkovito 
zmanjševanje konfliktov med medvedi in ljudmi 
preprečevanje dostopa do hrane antropogenega 
izvora. Doslej je znanih že kar nekaj primerov, ki 
so jasno pokazali, da je mogoče s pravo politiko 
upravljanja učinkovito zmanjšati konflikte med 
medvedom in človekom. Na podlagi takih izku-
šenj in lastnih raziskav za Slovenijo priporočamo 
naslednje prioritetne ukrepe, ki bi po našem 
mnenju lahko občutno pripomogli k zmanjšanju 
konfliktov med medvedom in človekom pri nas: 
1. na lokacijah s ponavljajočimi konflikti urediti 
zabojnike za smeti, tako da človeški odpadki ne 
bodo dostopni za medvede, 2. resno ukrepanje 
inšpekcijskih služb ob nezakonitem odlaganju 
klavniških odpadkov, 3. zaščita virov hrane, ki 
redno privabljajo medvede v bližino naselij, s 
pomočjo električnih ograd, 4. vzpodbujanje 
govedoreje in konjereje namesto reje drobnice 
na osrednjem območju razširjenosti medveda, 
kjer to dopuščajo okoljski dejavniki, 5. prepoved 
neposrednega krmljenja medvedov ob prisotnosti 
človeka in resno ukrepanje ob kršenju te prepo-
vedi, 6. širša izobraževalna kampanja o pravilnem 
obnašanju ljudi s poudarkom na pomenu prepre-
čevanje dostopa do hrane antropogenega izvora 
in 7. ureditev problematike trkov medvedov z 
vozili na ponavljajočih se lokacijah. Obenem še 
naprej priporočamo izredni odstrel konfliktnih 
medvedov, ki kažejo očitne znake habituacije na 
človeka, in sicer ob vzporedni uporabi naštetih 
metod za preprečevanje pojava takšnega vedenja 
pri drugih medvedih.

8 SUMMARY
Throughout the history people have always been 
coming into conflicts with bears and number of 
conflicts in Slovenia is increasing in recent years. 
Effective resolution of conflicts and ensuring best 
possible cohabitation of local population wit this 
species is conditioned by a thorough understan-
ding of reasons leading to conflicts. Successful 
prevention of conflicts is of key importance 
also for the long-term existence of bears, since 
a sufficient number of them will survive only if 
the quantity of conflicts will not exceed the level 
which is still tolerated by the public. The main 
purposes of this review article are: 1. to prepare 

a review of diverse bear-human conflict types; 
2. to analyze the causes leading to conflicts and 
factors affecting their occurrence; 3. to prepare 
a review of eventual measures for prevention of 
individual conflict types and to gather the data 
on efficiency of these measures and their actual 
results in the field; 4. to present concrete cases 
where the administrators managed to considerably 
decrease number of conflicts by introducing new 
measures and 5. to prepare recommendations with 
respect to management measures for decreasing 
bear-human conflicts in Slovenia. 

Bear-human conflicts are very diverse and are 
mainly connected with bear’s opportunistic forag-
ing and consumption of food. An important part 
of conflicts originates in the fact that bears can be 
dangerous to humans which results in fear among 
people or, in exceptional cases, physical injuries or 
even death. Numerous factors affect probability 
of conflicts. The review of the studies both from 
Slovenia and abroad shows the most important 
factor to be accessibility of anthropogenic food. 
Of major importance for understanding bear-
human conflicts is also the fact that the majority 
of conflicts is often caused by a relatively low 
number of bears, while the majority of bears get 
involved in conflicts only rarely or never at all. 

In the past, bear managing and conflict solv-
ing was based above all on culling. Removal of 
individuals from the nature will certainly stay 
an important management measure, above all 
in cases of problematic bears. However, culling 
itself won’t be enough to successfully decrease the 
momentarily high number of bear-human conflicts 
to the desired level. Experiences from last decades 
worldwide indicate that one of the most effective 
conflict prevention measures is to prevent bears’ 
access to anthropogenic food sources. There are 
already quite some cases clearly showing that the 
number of bear-human conflicts can be efficiently 
decreased by the right management policy. On 
the basis of such experience and our studies for 
Slovenia we recommend the following priority 
measures which could considerably decrease 
the bear-human conflict in Slovenia: 1. adjusting 
garbage containers on locations with repeated 
conflicts in such a way that bears won’t have access 
to garbage; 2. serious reaction of inspectorates in 

the cases of illegal disposal of slaughter remains; 
3. protection of food sources regularly attract-
ing bears close to settlements by use of electric 
fences; 4. encouraging of cattle and horse farm-
ing instead of sheep farming on the central area 
of bear distribution, provided ecological factors 
allow it; 5. prohibition of direct bear feeding in 
the presence of humans and serious reaction 
in the case of violation of this prohibition; 6. a 
broad educational campaign on correct people’s 
behaviour with emphasis on the importance of 
prevention of bears’ access to anthropogenic food 
and 7. regulation of the problematic of collisions 
of bears with cars on repeated locations. At the 
same time we still recommend unplanned cull-
ing of bears showing clear signs of habituation to 
humans, however along with the use of the listed 
methods for preventing the manifestation of such 
behaviour in other bears.       
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1  UVOD
1 INTRODUCTION

Nekoč je bil poglavitni in skoraj edini cilj gospo-
darjenja z gozdovi proizvodnja lesa, česar že 
dolgo ne moremo več trditi. Slovenska delitev 
funkcij gozdov, ki izhaja iz Zakona o gozdovih 
s spremembami (1993, 2002, 2007, 2011), opre-
deljuje tri skupine funkcij (ekološke, socialne, 
proizvodne), znotraj katerih ločimo sedem-
najst funkcij (Preglednica 2, levo). Mednarodne 
smernice in sistemi funkcij v sosednjih državah 
pa kažejo trend nastajanja novih samostojnih 

k temu silijo nove prostorske ureditve in razvoj 
družbe (WALLACE, 2007, 2008).

V sedanjem načrtovanju funkcij je nekaj 
pomanjkljivosti, predvsem nejasne delitve funkcij, 
ohlapna metodologija kartiranja in spremljanja 
stanja funkcij ter s tem njihovega razvoja. Zato 
menimo, da je sistem funkcij potreben prevetritve 
(PLANINŠEK, 2010). Menimo, da ga lahko izbolj-
šamo, saj imamo dolgo tradicijo uvajanja funkcij 
v gozdnem prostoru, soočiti pa se bomo morali 
z jasnejšim prostorskim razmeščanjem funkcij, 
zmanjšanjem njihovega števila in določanjem 
prednostnih funkcij.

2 METODE
2 METHODS

Pregled sistemov funkcij je temeljil na primer-
jalni analizi domače in tuje literature ter izbranih 
mednarodnih dokumentov (WULLSCHLEGER, 
1982, ANKO, 1995, GFRA, 2006, Waldfunktionen 
kartierung …, 2001, 2006, Waldentwicklungsplan – 
Richtlinie …, 2006, State of Europe forests …, 2007, 
FAO, 2002, 2007, MCPFE, 2007, PIRNAT, 2007).

V primerjalno analizo sistemov za leto 2009 
smo vključili organizacijsko strukturo, sisteme in 
splošne trende funkcij v petih evropskih državah 
(Slovenija, Nemčija, Avstrija, Švica in Češka) 
in treh mednarodnih procesih (Convention on 
biological diversity, Ministerial conference on 
the protection of forests in Europe, Global forest 
resources assessment). Cilj primerjalne analize je 
na logičen in preprost način predstaviti podobnosti 
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skupin: varovalnih, biodiverzitetnih (pestrostnih) 
in rekreacijskih storitev gozda (Convention on 
biological diversity…, 1992, FAO, 2002, 2007, 
GFRA, 2006, MCPFE, 2007). Spremljanje zahtev 
ljudi po novih funkcijah in storitvah gozda ali 
krepitvi le določenih v novem tisočletju postaja 
pomemben del gospodarjenja z gozdovi, saj nas 

oz. razlike med posameznimi sistemi (RAGIN/
JANOSKI, 1992). 

Kljub množici izrazov v različnih virih je v 
aktualni slovenski zakonodaji pojem funkcija 
edini izraz, ki opredeljuje celoten spekter delovanja 
gozda z ekosistemskega in antropocentričnega 
vidika. Zato ga najpogosteje uporabljamo tudi 
v tem besedilu, čeprav pojem funkcija lahko 
razdelimo na dobrine, funkcije in storitve gozda 
(DAILY/MATSON, 2008, PLANINŠEK, 2010, 
Preglednica 1). Omenjene izraze bi bilo smi-
selno proučiti ob naslednji spremembi Zakona 
o gozdovih.

3  OBSTOJEČI SISTEM FUNKCIJ 
GOZDA IN NJIHOVA 
OPREDELITEV

3 EXISTING SYSTEM OF FOREST 
FUNCTIONS AND THEIR DEFINITION

V letu 2012 se sedemnajst funkcij gozda določa 
po določbah Zakona o gozdovih s spremembami 
(1993, 2002, 2007, 2011), Pravilnika o gozdnogo-
spodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Pravilnik 
o gozdnogospodarskih …, 2008), Priročnika za 
izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogo-
spodarskih enot (2008) in Pravilnika o načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo 
(2010). Temeljnemu naboru desetih funkcij gozdov 
iz leta 1985 (Zakon o gozdovih) je bilo v 23 letih 
dodanih še sedem funkcij. Nekaj je novih, druge 
so rezultat delitve na več podenot. V zadnjih dveh 
popravkih Pravilnika o gozdnogospodarskih in 

Preglednica 1: Predlog prevoda izrazov, povezanih z ekosistemskimi storitvami (vir: PLANINŠEK 2010: 20).
Table 1: Suggested translations of terms related to ecosystem services (source: PLANINŠEK 2010: 20)

Tuji izrazi / Foreign terms Domači izrazi / Home terms
forest goods and services dobrine in storitve gozda
forest roles vloge gozda
forest uses rabe gozda
non-timber forest products nelesne gozdne dobrine,

lahko: vzporedne gozdne dobrine
non-wood forest products nelesne gozdne dobrine,

lahko: vzporedne gozdne dobrine
ecosystem services ekosistemske storitve
environmental services okoljske storitve
non-market forest goods/services netržne dobrine/storitve gozda 
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gozdnogojitvenih načrtih (2006, 2008) je tudi 
poimenovanje funkcij doživelo nekaj sprememb, 
ki pa niso vplivale na vsebino.

3.1 Veljavna slovenska zakonodaja
3.1 Applicable Slovenian legislation
Zakon o gozdovih (1993, 2002, 2007, 2011) omenja 
funkcije v več členih, za obravnavo funkcij pa 
je bil najpomembnejši podzakonski Pravilnik o 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih 
(2006, 2008). Od leta 2010 je temeljno gradivo, na 
katerem temelji razvoj sistema funkcij, Pravilnik o 
načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje 
z divjadjo (2010). Operativno najuporabnejši je 
Priročnik za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov 
gozdnogospodarskih enot (2008).

Priročnik (2008) vsebuje izpopolnjena navo-
dila za izdelavo besedilnega in prostorskega dela 
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih 
enot, delno je namenjen tudi obravnavi funkcij 
gozda. Žal je prikaz funkcij splošno opisen, 
pomanjkljivo so obravnavana morebitna neskladja 
med funkcijami. Še vedno v njem manjka presoja 
primernosti obstoječih funkcij in analiza potreb 
po novih. 

3.2 Pregled načrtovalskega sistema
3.2 Review of planning process
V Sloveniji se gozdarski načrtovalski sistem v 
organizacijskem pomenu ni spremenil že skoraj 
dve desetletji. Karta funkcij gozdov, ki je bila 
v okviru obnove načrtov gozdnogospodarskih 
območij izdelana leta 2001, so v prejšnjem dese-
tletju vzdrževali in preverjali pri obnovi načrtov 
gozdnogospodarskih enot (VESELIČ in sod., 
2003). V letu 2012 z novimi načrti gozdnogospo-
darskih območij pričakujemo posodobljeno karto 
za celotno Slovenijo. Zaradi velikega časovnega 
zamika pri sestavljanju vseslovenske karte funkcij 
nastaja neažurnost pri opredelitvah predvsem 
socialnih storitev gozdov, ki se hitro spreminjajo 
– skladno s trendi družbe.

Obstoječa organiziranost gozdnogospodarskega 
načrtovanja ni najustreznejša, saj je veljavnost 
strateških in operativnih načrtov v obeh primerih 
enaka in znaša deset let (67. člen Pravilnika o ..., 
1998, KOVAČ, 2006). V območnih načrtih ni 

jasnih vizij za razvoj posameznih funkcij, v načrtih 
enot pa ni točnih usmeritev za gospodarjenje, iz 
katerih bi izhajalo kdaj, kje in kako bi bilo treba 
opraviti ukrep za določeno funkcijo. Med obema 
načrtoma tudi ni dovolj kontrolnih povezav, niti 
razvitih kazalcev, iz katerih bi bilo mogoče sklepati, 
ali se načrt udejanja v želeni smeri. Prizadevati si 
moramo za prenos torej k prenosu opisnih kazal-
nikov v količinske in zapisovanju dejanskih ciljev 
razvoja funkcije, ki jih bo mogoče preverjati ob 
poteku veljavnosti načrta (PLANINŠEK, 2010). 

Če izhajamo iz teorije, ki jo je razvil že Wullsc-
hleger (1982) in je še vedno aktualna, moramo pri 
postavljanju ciljev za funkcije poleg obstoječega 
stanja (inventura) upoštevati tudi zmožnost gozda, 
da želeno funkcijo izpolni (FERREIRA in sod., 
2007, FAJON in sod., 2008). Določanje funkcije 
na območju, ki je zaradi svoje drevesne sestave, 
zgradbe ali drugih dejavnikov nezmožno opra-
vljati (krepiti) želeno funkcijo, je nesmisel, ki se 
dandanes prevečkrat pojavlja v praksi. 

4  REZULTATI
4 RESULTS
4.1  Zmanjšanje števila funkcij
4.1 Reducing the number of functions
Splošne delitve funkcij v izbranih evropskih drža-
vah ločijo tri oz. štiri glavne skupine funkcij, ki 
so podobne slovenskim: proizvodne/ekonomske, 
varovalne/ekološke/okoljske, socialne in rekrea-
cijske (povzeto po Waldfunktionenkartierung …, 
2006, Waldentwicklungsplan …, 2006, VYSKOT et 
al., 2003, Swiss National …, 2001). V vseh državah 
obstajata skupina proizvodnih funkcij (les, divjad 
in druge dobrine) in funkcija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, slednja je v različnih državah 
poimenovana na različne načine, a se nanaša 
na vsebine, ki jih v Sloveniji trenutno zajemata 
funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
funkcija varovanja naravnih vrednot. V Sloveniji 
sistem funkcij uvršča varovalno funkcijo gozdov 
v glavno skupino ekoloških funkcij, medtem 
ko Avstrija, Nemčija, Češka in Švica varovalne 
funkcije (razumljene v pomenu naše zaščitne 
funkcije) opredeljujejo kot samostojno skupino 
funkcij. V skladu z mednarodnimi smernicami 
nekatere države rekreacijske storitve gozda obrav-
navajo kot samostojno skupino (razen Švice), le 

na Češkem poznajo obrambno funkcijo, ki je v 
Sloveniji zaradi svojih meril že nekoliko zastarela. 

Po končanem obdobju kartiranja in dela s 
sedemnajstimi slovenskimi funkcijami so se 
nekatere izkazale za skorajda podvojeno različico 
druge funkcije ali pa se za določanje uporabljajo 
podvojeni kazalniki. Obstoječe funkcije, pri katerih 
je ta pojav najbolj očiten, so (po Priročniku …, 
2008, glej tudi Preglednico 2): funkcija varovanja 
gozdnih zemljišč in sestojev ter zaščitna funkcija, 
rekreacijska in turistična funkcija, podnebna in 
higiensko-zdravstvena funkcija. Pri omenjenih 
funkcijah so podobni tudi gozdnogospodarski 
ukrepi, ki pripomorejo k dobremu stanju funk-
cij, zato se ne zdi smiselno, da bi jih vodili kot 
različne funkcije. 

Če upoštevamo slovenska priporočila o zmanj-
šanju števila funkcij (Pirnat, 2007, Planinšek, 
2010) in mednarodne trende, ki omenjajo 4 ali 5 
glavnih skupin funkcij, bi morali ohraniti glavne 
skupine funkcij (ekološke, socialne, proizvodne). 
Glede na trende bi kot samostojno skupino funkcij 

lahko uvedli rekreacijsko, varovalno in pestrostno 
funkcijo. Funkcijo gozda bi ovrednotili le z eno, 
in sicer 1. stopnjo poudarjenosti, ki določa način 
gospodarjenja z gozdom (izjeme so opisane v 
nadaljevanju besedila). V skladu z ugotovitvami iz 
ekspertize (PIRNAT, 2007) in novejšimi spoznanji 
iz teorije funkcij (PLANINŠEK, 2010) predlagamo 
naslednji nabor funkcij:

Varovalna in zaščitna funkcija sta združeni, 
ker je prepoznavanje varovalne funkcije gozda 
antropocentrično in tako ljudje priznavamo, da 
želimo zaščito od gozda. Izločanje varovalnih 
gozdov v drugih državah temelji predvsem na 
varovanju pred naravnimi nesrečami (plazovi, 
poplavami, erozijo …), torej je primerljivo z 
našo zaščitno funkcijo (PLANINŠEK, 2010). 
Ločevanje in izboljšanje definicij varovalne in 
zaščitne funkcije bo kmalu nujno za legitimnejše 
razumevanje in uporabo obeh. Ob tem se odpira 
tudi druga možnost po Pirnatu (2007), ki je 
varovalno funkcijo z nekaj dopolnili ohranil kot 

Preglednica 2: Usklajen sistem funkcij gozda.
Table 2: Harmonized system of forest functions

Funkcija po Zakonu o gozdovih (1993, 2002, 2007)
Forest functions according to the Forest Act (1993, 2002, 2007)

Predlog in stopnje poudarjenosti 
New proposal and degrees of importance 

Varovanje gozdnih zemljišč in sestojev 1. Varovalne funkcije (1. st.)
Zaščitna – varovanje objektov
Hidrološka 
Klimatska 
Higiensko – zdravstvena
Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti 2. Pestrostna funkcija (1. in 2. st.) 
Funkcija varovanja naravnih vrednot 3. Dediščinski funkciji (1. st.)
Funkcija varovanja kulturne dediščine
Rekreacijska funkcija 4. Rekreacijske funkcije (1. in 2. st.)
Turistična funkcija
Poučna funkcija 
Estetska funkcija
Lesnoproizvodna funkcija 5. Lesnoproizvodna funkcija (1. st.)
Lovnogospodarska funkcija 6. Lovnogospodarska funkcija (1. st.)
Pridobivanje drugih g. dobrin 7. Nabiralniška funkcija (1. st.)
Raziskovalna funkcija 8. Raziskovalna funkcija (1. st.)
Obrambna funkcija 9. Obrambna funkcija (1. st.)
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samostojno funkcijo, v kategorijo t. i. zaščitne 
funkcije pa poleg dosedanje zaščitne funkcije 
uvrstil še prirejeno in dopolnjeno klimatsko ter 
higiensko - zdravstveno funkcijo. V novem pre-
dlogu smo smiselno združili vseh pet: varovalno 
in zaščitno funkcijo gozda, poleg pa dodali še 
hidrološko, klimatsko in higiensko - zdravstveno. 

Pirnat (2007) predlaga združitev funkcije 
varovanja naravnih vrednot, funkcije ohranjanja 
biotske raznovrstnosti in funkcije varovanja kul-
turne dediščine. V novem predlogu smo funkcijo 
ohranjanja biotske raznovrstnosti opredelili kot 
samostojno pestrostno funkcijo. Lahko rečemo, 
da je funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti 
upravičeno samostojna storitev gozda, saj jo 
procesi v Evropi in svetu zelo pospešujejo, razi-
skujejo in varujejo. Tudi v okviru poročanja ima 
poseben pomen. Prav zaradi pogostega poročanja 
o območjih Natura 2000 ohranjamo tudi 2. stopnjo 
poudarjenosti funkcije. Čeprav so zdaj registri in 
podatki o naravnih vrednotah in kulturni dediščini 
resorno ločeni, se zdi smiselno, da pri upravlja-
nju z obema funkcijama v gozdu in gozdnem 
prostoru izhajamo iz istih izhodišč. Upravljamo 
z dediščino ne glede, ali gre za dele narave, ki so 
naravna sestavina gozdnega prostora ali gozdnega 
ekosistema (naravne vrednote), ali pa gre za spo-
minske danosti človekovega prejšnjega delovanja, 
katerim je gozd smiseln okvir. Zato predlagamo, 
da ju obravnavamo skupaj kot dediščinski funkciji, 
čeprav sta bili v novejšem predlogu ločeni  zaradi 
delitve nadzora (PLANINŠEK, 2010).

Turistična, estetska, poučna in rekreacijska 
funkcija so združene v rekreacijske funkcije.  Pri 
tem bi še posebej izpostavili ustreznejše poime-
novanje, ki ga v tem prispevku ne obravnavamo 
– rekreacijske storitve gozdov. Podobnemu zdru-
ževanju sta naklonjena tudi Pirnat (2007: 14–15) 
in Mavsar s sodelavci (2008). Zaradi delitve na 
mehko in tršo rekreacijo (VESELIČ/PISEK, 
2010) in zaradi različnih vplivnih radijev bi bila 
smiselna ohranitev dveh stopenj poudarjenosti 
rekreacijskih funkcij.

Skupina proizvodnih funkcij je ohranila enako 
delitev – lesnoproizvodna, lovnogospodarska in 
nabiralniška funkcija tvorijo pomemben eko-
nomski steber funkcij.

Raziskovalno in obrambno funkcijo smo izločili 

kot območja namenske rabe – gozdove s poseb-
nim namenom in strogim varstvenim režimom 
(Uredba o …, 2005). Gozdovi s posebnim name-
nom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo 
se imenujejo gozdni rezervati. Tudi predlagana 
območja, ki so v upravljanju drugih inštitucij (npr. 
obrambna funkcija pod nadzorom vojske), bi 
morala biti izvzeta kot posebne prostorske enote, 
saj terjajo posebno skrben pristop h gospodarje-
nju. Že Zakon o gozdovih (1985) je taka območja 
izvzel iz načrtovanja – česar poznejša zakonodaja 
ni ohranila, s tem prispevkom pa idejo ponovno 
obujamo. Predlagamo, da bi ta območja kartirali 
in obravnavali izključno kot gozdove s posebnim 
namenom na nivoju lokalne skupnosti ali države 
z dovoljenimi ukrepi in omejenim gibanjem. 

4.2  Prednostna lestvica in prostorsko 
razmeščanje funkcij

4.2 Priority scale and spatial distribution 
of functions

Dodatna ukrepa za legitimizacijo sistema funkcij 
sta, kljub načelu mnogonamenskosti, prostorsko 
razmeščanje in upoštevanje prednostne lestvice 
funkcij (PLANINŠEK, 2010). Prostorsko razme-
ščanje funkcijskih enot bi si lahko preprosto olajšali 
z določanjem le ene (najvišje) stopnje poudarje-
nosti funkcije. Temu bi sledila odločitev prednosti 
na ožjem območju. Predlagamo, da ohranimo 2. 
stopnjo le pri pestrostni in rekreacijskih funkci-
jah. Pri omenjenih dveh funkcijah 2. stopnje ne 
bi prikazovali na karti funkcij 1 : 25000, bi jo pa 
ohranili v detajlnih kartah (1 : 5000) gojitvenega 
načrtovanja. Kartiranje za mednarodno poročanje 
ohranimo le za funkcije s 1. stopnjo poudarjenosti 
v želenem oz. zahtevanem merilu (ohranimo 
izvorno točnost iz merila 1 : 5000). Vzrok za 
takšen način prikaza je v tem, da so območja z 
2. stopnje poudarjenosti funkcije podlaga dejan-
skemu gospodarjenju (funkcija vpliva na način 
gospodarjenja), pri mednarodnemu poročanju 
pa jih redko zasledimo. Območja Natura 2000 
so v mednarodnem poročanju pogosto zahtevani 
podatek in jih kartiramo v 2. stopnji pestrostne 
funkcije ali pa kot samostojno kategorijo t. i. 
zaščitenega območja z uredbo.

Že v preteklosti so načrtovalci gospodarjenja 
z gozdovi spoznali, da so nekatere funkcije in 

storitve gozda med seboj nezdružljive, težko jih je 
prostorsko uskladiti ali pa terjajo posebne ukrepe, 
ki škodijo soobstoječim funkcijam (Leitfaden 
zur …, 1974, ANKO, 1995). Predlagamo, da bi 
na takšnih kritičnih območjih določili predno-
stno funkcijo, saj kljub možnostim usklajevanja 
težko vzdržujemo ugodno stanje več funkcij. 
Prednostna funkcija naj bo tista, ki izpolnjuje tri 
pogoje: je ‚nepremakljiva‘, v tem okolju jo gozd 
lahko zagotavlja in tu si jo želijo. Ali so deležniki 
v prostoru? Prednostna lestvica (po PLANIN-
ŠEK, 2010) postavlja varovalne funkcije pred 
ekološke, te pred socialne, sledijo rekreacijske in 
proizvodne. Če pa je izražen javni interes velik 
in legitimen, lahko s soglasjem uporabnikov dobi 
prednost ena od manj prednostnih funkcij (npr. 
rekreacijska pred dediščinsko). Na tem mestu 
poudarjamo, da bi legitimnost tovrstne zamenjave 
zelo povečali s preverbo sistema na testni površini 
in s sodelovanjem deležnikov. Opozarjamo, da je 
mnenje, da gospodarjenje z gozdovi, ki temelji 
na treh stebrih – trajnost, sonaravnost, mnogo-
namenskost, pospešuje tudi vse funkcije in vloge 
gozdov, zgrešeno.

5  RAZPRAVA
5 DISCUSSION

Sistem funkcij, kot ga poznamo, potrebuje preve-
tritev v vsebinskem in organizacijskem pomenu. 
Dolgoletno samoprepričevanje o zagotavljanju in 
obvladovanju vseh funkcij gozda lahko privede 
do porušenja zdržnosti vsaj nekaterih funkcij. 

Zato predlagamo naslednje korake:
 – Po izbrisu 2. in 3. stopnje poudarjenosti funkcije 

naj sledi preverba sposobnosti in potenciala 
gozda za opravljanje določenih storitev gozda 
(Slika 1). Trenutno kartiranje tega ne upošteva, 
čeprav je potencial gozda temeljni pogoj za 
legitimnost kartiranih funkcij. 

 – Sledita javna razprava in priznavanje oz. zani-
kanje predlaganih funkcij, storitev in dobrin 
gozda s strani deležnikov (gozdarjev, lastnikov 
gozdov, uporabnikov prostora …). V prid 
povečanja zaupanja v gozdarsko načrtovanje 
in večje stopnje realizacije načrtov je treba v 
prihodnje gozdnogospodarske načrte izdelovati 
z intenzivnejšim vključevanjem različnih strok 
in javnosti, obenem pa izobraževati gozdarski 

kader za uspešno sodelovanje z vedno zahtev-
nejšimi deležniki. 

 – Oblikovanje ločenih funkcijskih enot omogoča 
pregled nad stanjem in kontrolo opravljenih 
ukrepov. Glede na to, da so prostorsko in vse-
binsko določene v območnem načrtu, je treba 
njihovo aktualnost (obstoj, potrebe, realizacija 
…) preverjati pri obnovah načrtov enot.

 – Oblikovanje navodil za dodeljevanje finanč-
nih nadomestil za izpad dohodka lastnikom 
gozda za ohranjanje ali razvoj želenih funkcij 
in storitev gozdov. S tem mislimo na dodatna 
sredstva, ne le na obstoječe sofinanciranje 
gojitvenih del. Poleg tovrstnega financiranja bi 
bilo treba v okviru načrtovanja večkrat zago-
tavljati sredstva za izvedbo del, ki so potrebna 
za krepitev funkcij, dobrin ali storitev, kot je 
navedeno v Uredbi o varovalnih gozdovih 
(2005). Intenzivnost in realizacija ukrepov 
gospodarjenja z gozdom posebno močno vpli-
vata na izpolnjevanje socialnih storitev gozda 
in lesnih ter nelesnih dobrin gozda. 
Načrt gozdnogospodarskega območja in enote 

mora vsebovati le tiste cilje, ki so jasni z vidika 

Slika 1: Shematski prikaz določanja funkcijskih enot v 
prihodnosti (vir: PLANINŠEK, 2010: 107)
Figure 1: Scheme of determination of functional units in 
the future (source: PLANINŠEK 2010: 107)
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posamezne obravnavane funkcije in usklajeni 
z nosilci interesov ter njihovimi medsebojnimi 
odnosi. Nedvoumno morajo biti cilji določeni v 
času in prostoru, saj so le tako lahko uresničljivi, 
merljivi in preverljivi. Problematika uporabe 
meril in kazalnikov za kartiranje funkcij je bila 
že obravnavana (PLANINŠEK, 2010) in jo bomo 
predstavili v eni od naslednjih številk.

6  SUMMARY
The services of forests are a frequently discussed 
topic from the viewpoint of terminology (func-
tions, services and goods), definitions, and the 
need for their recognition and appreciation. In 
our research we presented the development of 
the systems of forest functions and approaches to 
them in Slovenia, Germany, Austria, Switzerland 
and the Czech Republic. We analyzed the advan-
tages and deficiencies of the present system of 17 
forest functions. We determined the differences 
and compliances between the established system 
and the new needs and requirements of society. 
By doing so we reduced the risk of introducing 
a new system without understanding important 
development guidelines in the future. 

Comparative analysis of systems of forest 
functions in five European countries and three 
international processes: Convention on biological 
diversity, Ministerial conference on the protection 
of forests in Europe and Global forest resources 
assessment was carried out and the results served 
as the basis for the new forest function classifica-
tion proposal. The group of production functions 
(wood, game, and non-wood products) and func-
tion of biodiversity conservation are present in 
all countries. Slovenian classification places the 
protective function of forests in the main group of 
ecological functions while Austrian, German, the 
Czech Republic’s, and Swiss schemes define forests 
with the protective function as an autonomous 
group. According to international processes as 
Global forest resources assessment and Ministerial 
conference on the protection of forests in Europe, 
the recreational services of forest are treated as 
an autonomous group in some countries. The 
results of the research were used for formulating 
the proposal of a new classification with only 9 
functions.

Despite the multi-use principle in forest man-
agement it is not possible to either sustain or 
strengthen all overlapping functions in the same 
area, but only one of them (the most important). 
The proposal of a priority scale and a justified 
initiative for spatial distribution of function units 
are two important emphases. To enhance confi-
dence in forest management planning and level 
of realization, forest management plans will have 
to be developed by involving diverse professions 
and interested public groups. The main findings 
are: legitimacy of mapped function units is low; 
the principle of spatial overlapping is outdated; 
the system is too extensive for a quality monitor-
ing and surveying of the condition of functions.
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ZADEVA:

Poročilo o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) za 
obdobje od 2008 do 2012
ZGDS deluje in je organizirana na podlagi zakona 
o društvih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 
Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju gozdarstva (odločba MKGP, št. 322-85/00 
z dne 4. 12. 2000) in na področju znanosti (odločba 
MVŠZŠ, št. 0142-60/2010/6 z dne 1. 7. 2010). 

Občni zbor je bil sklican, ker so minila štiri 
leta odkar so bili izvoljeni organi zveze. To je 
skladno s pravili zveze njihova mandatna doba. 
Torej moramo ob tej priložnosti narediti nekakšen 
obračun štiriletnega dela in izvoliti vodstvo za 
naslednje mandatno obdobje. Priznati moram, 
da so leta neverjetno hitro minila.

V tem obdobju je v zvezi delovalo štirinajst 
društev. Po zadnjih podatkih, ki smo jih dobili 
od društev, ima zveza nekaj več kot tisoč članov. 
Lahko ugotovimo, da zveza ne zajema vse gozdarske 
stroke, zato si mora biti še naprej prizadevati, da bi 
s skupnim čim bolj zanimivim delom, z odzivanjem 
na strokovne probleme in tudi strokovno-politične 
probleme v svoje vrste vključila čim večje tistih, ki 
so pripadniki stroke. Brez dvoma mora s svojim 
delom krepiti pripadnost stroki. 

Tudi v minulem mandatnem obdobju sta bili 
nosilni dejavnosti izdajateljstvo in založništvo. 
Lahko zatrdim, da sta izdajanje Gozdarskega 
vestnika in založništvo izpolnila pričakovanja 
in vseskozi omogočala tudi normalno delovanje 
zveze. Brez dvoma ima za to največ zaslug urednik 
mag. Franc Perko, ki se mu ob tej priložnosti za 
njegovo delo v imenu zveze tudi iskreno zahvalju-
jem. Zahvaljujem pa se tudi uredniškemu odboru. 
Skupaj so zagotovili, da je tudi v teh letih vestnik 
izhajal v normalnem obsegu in leta zaključeval z 
osmimi zvezki in desetimi številkami. Gozdarski 
vestnik je tako prišel do 70. letnika izhajanja, 
kar je obletnica, ki daje povod za slavje, pa tudi 
za razmislek, kako naprej. Tako kot povsod je 
verjetno tudi pri tem delu mogoče kaj izboljšati. 
Tudi zaradi ohranitve in povečanja števila naroč-
nikov. Vem, da si uredniški odbor in urednik že 
dolgo prizadevata, da bi odmerjeni obseg dosegli 
prispevki, ki bi vse seznanjali o dobri strokovni 
praksi. Tega še niso uspeli zagotoviti. Gotovo pa 
bi taki prispevki povečali zanimanje za vestnik. 
Ne verjamem, da je vzrok za to nepismenost 

strokovnih delavcev, ki dobro prakso ustvarjajo na 
terenu. Le prave poti, ki bodo spodbudile željo, da 
o svojem uspehu sporočijo tudi drugim, moramo 
najti skupaj. Zato vas pozivam, spoštovani člani 
zbora, da se aktivno vključujete v to iskanje in 
prispevate, da bodo 70. letnik in vsi nadaljnji 
letniki GV še zanimivejši. 

Brez sramu lahko trdim, da so v tem obdobju v 
GZ izšle zanimive monografije, ki so zaslužile, da 
najdejo bralce in da lahko stroka tudi širše v okolju 
dodatno pove, da so v njenih vrstah ljudje, ki znajo 
svoja izkustva predstaviti tudi v knjižni obliki. 

V imenu vodstva zveze se lahko pohvalim, da 
smo uspeli obuditi tradicijo strokovnih posveto-
vanj. V minulem obdobju je zveza organizirala 
tri posvetovanja:
–  Kako uresničevati cilje slovenskega gozdarstva,
–  Intenzivno gospodarjenje z gozdom in varstvo 

narave,
–  Izkoriščanje gozdnih proizvodov v slovenskem 

gospodarstvu.
Še posebno velja poudariti, da smo ob tem nave-

zali tudi tesnejše stike s kolegi lesarji, s katerimi 
smo skupaj organizirali zadnje posvetovanje. Oboji 
smo se tudi zavezali, naj bi tudi to postala tradicija, 
ki bo potrebna, če želimo uresničiti družbena 
pričakovanja, da bi gozdarstvo in predelava lesa, 
prispevala večji delež v bruto družbenem proi-
zvodu. Lahko ugotovim, da so bila posvetovanja 
dobro obiskana, kar nas zavezuje k negovanju teh 
vsebin v programu zveze tudi za naprej. 

Rezultati vseh posvetovanj so bili zbrani v 
zaključkih. Dodatna dolžnost zveze je postala tudi 
spremljava uresničevanja zaključkov, opozarjanje na 
njihovo pomanjkljivo izpolnjevanje in na odklone 
pri tem. To bo verjetno še posebno aktualno pri 
sprejemanju sprememb ali dopolnitev predpisov 
o gospodarjenju z gozdovi.

Gozdarji smo po svoji naravi tradicionalisti in 
verjetno tudi zato veljamo za konzervativce. Ne 
vem, mogoče je bil tudi to vzrok, da se zveza kar 
nekaj časa ni opremila s sodobnejšimi pripomočki, 
ki bi ji pomagali vzdrževati komunikacijo in večjo 
povezanost z njenimi člani in med njenimi člani. 
Kljub temu pa smo le pridobili svojo spletno 
stran, ki ji poskušamo zagotavljati aktualnost. 

Seveda lahko večji delež k temu prispevate tudi 
društva. Želimo, da bi bil splet prostor, ki bi pričal 
o aktivnostih, ki se dogajajo za člane, še posebno 
pa o tistih, ki so namenjena širši javnosti. Da bi to 
dosegli, nas čaka še kar nekaj dela. Predvsem pa je 
pomembna dobra volja, da mediju, ki ga imamo 
na voljo, vdihnemo vse vsebine, ki jih prenese. Za 
velik prispevek k uresničevanju te vsebinske točke se 
moram v imenu nas vseh zahvaliti Mitji Skudniku.

Komisije, predvsem pa predsedniki komisij 
za gozdarsko strokovno terminologijo, šport in 
evropske pešpoti, so prispevale, da je bila v minulem 
obdobju dejavnost zveze uspešna in napolnjena 
z vsebinami, ki zaokrožajo njeno dejavnost. Za 
uspešno delo se zahvaljujem predsednikoma dr. 
Marjanu Lipoglavšku in Janezu Konečniku. Več 
o delu komisij bosta povedala sama.

Članica naše zveze je tudi sekcija Sodnih izve-
dencev in cenilcev gozdarske stroke, ki se je v 
obdobju, ki ga obravnavamo, uspešno spopadala 
z izzivi na njenem področju in uresničevala pro-
gram ter tako gozdarsko stroko predstavljala tudi 
širši javnosti. 

Zveza ima v pravilih določene še nekatere druge 
stalne komisije, ki pa niso delovale in jih zveza tudi 
v tem obdobju ni uspela konstituirati:
–  komisija za popularizacijo gozdov in gozdarstva,
–  komisija za stike s tujino,
–  komisija za gozdarsko etiko,
–  komisija za strokovno izobraževanje.

Tudi občni zbor naj poskuša v diskusiji po 
poročilih kakšno misel izraziti o navedenih komi-
sijah in o njihovih dejavnostih. Tokratna razprava 
in razmisleki vodstva zveze v letošnjem letu 
bodo temelj za spremembe in dopolnitve pravil 
zveze. Posodobitev pravil bo morala biti taka, da 
bo prispevala k njenemu uspešnejšemu delu. V 
času ko je pomemben vsak prihranjeni evro, ko 
zmanjkuje časa tudi za pomembnejše stvari, je 
zasedanje preveč številnih organov neracionalno. 
Pravila zveze kot njena organa določajo občni 
zbor in upravni odbor, ki sta podobno sestavljena, 
le da v enem večino zavzemajo delegati društev, 
v drugem pa predsedniki društev. Verjetno bi 
lahko del vloge upravnega odbora prevzel občni 
zbor, del pa izvršilni odbor. Pravila postavlja tudi 
Kodeks gozdarske etike kot zaključeno dejstvo, pa 
vendar kodeksa še ne poznamo. Še nekaj je takih 
vsebinskih vprašanj, ki se nanašajo na pravila zveze, 
vendar, kot rečeno, naj bi na prihodnjem rednem 
občnem zboru razpravljali o njihovih spremembah 

in dopolnitvah. Do takrat pa mora vodstvo zveze 
razmisliti o njih in jih uskladiti z javno razpravo. 

Vodstvo zveze je še najbolj zadovoljno in 
ponosno, če z delom uspejo uresničiti vse načrte 
njeni člani, društva. Vsa so si v tem obdobju 
prizadevala, da bi bila njihova dejavnost čim bolj 
opazna ne samo med članstvom, ampak tudi v 
širši javnosti. Njihovi člani so vsako leto najbolj 
angažirani v okviru tedna gozdov. Seveda pa so 
društva, ki skrbijo za svojo prisotnost v javnosti 
skozi vse leto. Upam, da bo v prihodnje materialni 
položaj zveze tak, da bo omogočal, da bo vsaj 
simbolično tudi nagradila društva, ki si najbolj 
prizadevajo za prisotnost stroke v javnosti. To je 
zveza prvič uresničila letos, ko je 500 evrov sofi-
nanciranja namenila Savinjskemu gozdarskemu 
društvu Nazarje. V imenu zveze se vsem društvom 
iskreno zahvaljujem, da uresničujejo prisotnost 
stroke v javnosti. Pričakujem, da bomo vsi skupaj 
prispevali še več, da bodo strokovni razmisleki 
prišli na mesta, kjer beseda nanese na gozd in 
gospodarjenje z njim in da bodo strokovno jasno 
in utemeljeno izpostavljene kritike tistih dejav-
nikov, ki negativno vplivajo nanj. Nemalokrat se 
še zgodi, da nismo prisotni tam, kjer se govori o 
usodi gozda, ali celo spregledamo mesta, kjer se 
že piše črna usoda. Velikokrat se bomo morali 
povabiti kar sami. 

Poudariti velja aktivno udeležbo zveze oziroma 
njenih članov pri izvedbi državnih tekmovanj 
gozdnih delavcev Slovenije. V obdobju minulega 
mandata zveze so bila tekmovanja uspešno organi-
zirana v Črnem Vrhu nad Cerknim, na Bledu in v 
Slovenj Gradcu. Tekmovanja vse bolj postajajo tudi 
aktivnost, kjer stroka kot celota lahko pokaže, da 
zna, da zmore. Verjetno pa je zaželeno, da bi bilo 
takih aktivnosti še več. Poudarke o pomembnosti 
znanja pri opravljanju del v gozdovih uspešno 
dopolnjuje in nadgrajuje tudi vsakoletno tek-
movanje lastnikov gozdov, kjer so posredno in 
neposredno prisotni tudi člani zveze. 

Celotna družba je v finančni krizi, zato ne bom 
poudarjal, da ima tudi zveza težave s financami na 
prihodkovni strani. Raje poudarim, da zaenkrat 
redna dejavnost in skromna javna sredstva, ki jih 
še uspemo pridobiti zanjo, še omogočajo naše delo. 
S pametnim ravnanjem z razpoložljivim  denarjem 
in malce entuziazma nekako gre in upam, da bo 
tako tudi naprej. 

Jože FALKNER, 
 predsednik
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Tudi letos smo že četrto leto zapovrstjo DŠG-jevci 
organizirali zimsko srečanje – Winter Meeting of 
Forestry Students 2012. Že skoraj tradicionalno 
enotedensko srečanje poteka v sklopu IFSE – 
mednarodne krovne organizacije, ki združuje 
študente gozdarstva z vsega sveta. Gostili smo 
trideset študentov iz več kot desetih držav. V 
minulih treh srečanjih so udeleženci že dodobra 
spoznali Gorenjsko, Primorsko in Dolenjsko; zato 
letos ni bilo težav pri izboru lokacije: odločili smo 
se jim razkazati gozdove in druge lepote Štajerske, 
Koroške in Prekmurja. 

V nedeljo (11. marca) popoldan smo udeležence 
sprejeli na Oddelku za gozdarstvo, jim razkazali 
prestolnico v večerni podobi in se odločili za krep-
čilni spanec, ki so ga po dolgih poteh tuji kolegi še 
kako potrebovali. Po jutranji kavi in zajtrku smo bili 
pripravljeni na uvodni govor prodekanje in vodje 
srečanja ter predstavitev IFSE. Sledila je projekcija 
filma o medvedu na Slovenskem in predavanje 
prof. Diacija o sonaravnem gojenju gozdov. 

Po kosilu smo na avtobus povabili še dvajset 
slovenskih študentov, ki so se nam pridružili za 

preostanek dneva. Tako smo se vsi skupaj odpeljali 
novi dogodivščini naproti. V dobri družbi je vožnja 
do Solčave minila, kot bi mignil in že smo sedeli 
v centru Rinka, kjer smo poslušali predstavitev o 
Solčavskem, ki je že od nekdaj tesno povezano z 
naravo in tudi z gozdovi. Za tem smo se zapeljali 
do doma planincev v Logarski dolini. Šele tam 
je pridevnik WINTER – zimski,ob pogledu na 
bele severne stene dobil pravi prizvok. Takoj po 
večerji je bilo že vse pripravljeno za mednarodni 
večer. Vsak udeleženec je priskrbel gastronomsko 
specialiteto, ki je predstavljala njegovo državo, 
Slovenci pa smo poskrbeli za harmoniko, na katere 
viže smo se zavrteli. Ob tem velja pripomniti, da 
je tudi drugod v gozdarstvu vedno več zastopnic 
ženskega spola in na našem srečanju so zasedale 
skoraj polovico mest. Po 22. uri je avtobus večino 
naših študentov odpeljal v Ljubljano, saj so nasle-
dnji dan morali na predavanja, preostali pa smo 
pospravili preostanek mednarodnih dobrot in se 
odpravili spat.

Jutro je v Logarsko dolino prineslo precejšnje 
razočaranje, ko smo izvedeli, da nas je revirni 

gozdar, s katerim smo bili domenjeni, pustil 
na cedilu. K sreči sami dovolj dobro poznamo 
Logarsko dolino, da smo jo lahko razkazali in 
skupaj občudovali še delno zamrznjen slap Rinka. 
Za popoldan pa smo se dogovorili z domačinom 
Plesnikom, ki nam je z veseljem razkazal sodobno 
kurilnico lesnih sekancev, ki ogrevajo velik del 
objektov v Logarski dolini.

Naslednji dan smo krenili proti Pohorju. 
Vreme nam je še vedno odlično služilo in 
podobno so kazali tudi obeti. Zato smo lahko 

Zimsko srečanje študentov gozdarstva uživali ob pogledih z razgledne ceste proti Črni 
na Koroškem. V Radljah sta nas sprejeli vodja 
krajevne enote in načrtovalka Jerneja Čoderl in 
Zdenka Jamnik. Razkazali sta nam zapuščino 
Franja Pahernika, ki je s svojo daljnoročnostjo 
načrtovanja bistveno prehiteval svoj čas in s tem 
navdušil vse udeležence. Celoten dan je bil zelo 
intenziven in nastalo je precej strokovnih debat. 
Hitro so se našle tudi vzporednice in primerjave 
z dobrimi, pa tudi slabšimi praksami iz tujine. Po 
ogledu najvišje smreke v Evropi nas je pogostila 
Pahernikova ustanova. Zvečer smo odšli do 
koče na Pesniku, kjer smo prespali, in naslednje 
jutroa smo že bili pripravljeni za gozdarske igre. 
Udeleženci so se poizkusili v inventurni metodi, 
prepoznavanju zimskih vejic, žaganju z ameri-
kanko in cepljenju bukovih drv. Zmagal je seveda 
najboljši. Ker je bilo na smučišču Ribniškega 
Pohorja še precej snega, je bil neobvezni dodatek 
k igram tudi sankanje. 

Do večera smo okoli Pohorja prišli v Slovenske 
Konjice, kjer smo preživeli četrtkovo noč, v petek 
zjutraj pa smo bili že na Gradu na Goričkem. Tam 
smo bili deležni predstavitve največjega gradu v 
Sloveniji ter življenja tamkajšnjih ljudi. Po kosilu 

Voden ogled po Pahernikovih gozdovih; fotografiral Jernej Javornik.

Ogled Sgermove smreke; fotografiral Jakob Horl.

Skupinska  fotografija pred kočo na Pesniku; fotografiral Jakob Horl.
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nam je revirni gozdar na terenu razkazal in 
predstavil problematiko razdrobljene posesti na 
Goričkem, za tem pa smo vsi skupaj malo posedeli 
na slovensko-avstrijsko-madžarski tromeji. Zvečer 
smo si ogledali še center Aqualutra v Križevcih, 
kjer so nam aktivisti predstavili tematiko vidre 
na Goričkem.

Po dolgem dnevu so nas v Lendavi z odprtimi 
rokami sprejeli lendavski študenti, katerim smo 
se v soboto pridružili pri ogledu Lendavskih 
goric, z vrhuncem v hiši vina Cuk. V večernih 
urah je sledila skupna zabava v mansardi Kluba 
Študentov Lendave z lokalno rock skupino, kar 
je naredilo zaključni večer res popoln. Vsi smo 
menili, da je slovo prišlo kar prehitro in v nedeljo 
smo se v Ljubljani le stežka poslovili. Skupaj z 
mednarodnim večerom se je srečanja udeležilo 
kar 54 študentov gozdarstva. Vsi smo se v tistem 

tednu ogromno naučili, stkali kopico novih pri-
jateljstev in ponovno dokazali, da smo gozdarji 
najboljša družba!

V Društvu študentov gozdarstva pa že raz-
mišljamo, kako bomo prihodnje leto to srečanje 
naredili še boljše. Za izvedbo celotnega projekta 
se je treba poleg dobro uigrani ekipi DŠG 
zahvaliti tudi drugim, ki so nam tako ali dru-
gače pomagali; to so bili: Biotehniška fakulteta 
(Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire), ŠOU v Ljubljani in društveno stičišče 
Stiks, Pahernikova ustanova, Klub študentov 
Lendave, ŠOBF, ŠSBF, Vitli Krpan, Uniforest, 
Ko-net, d. o. o., in IFSA.

Jaša SARAŽIN, dipl. inž. gozdarstva,
vodja projekta Winter Meeting 2012

Društvo študentov gozdarstva

Foto: Janez KONEČNIK
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Uvodnik Znanstvena razprava
GDK 11+151+131:149.6(497.4 Jelovica)(045)=163.6

Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus 
capreolus L.) na Jelovici z obrobjem
The Effects of Environmental Factors on Roe Deer (Capreolus capreolus L.) Body 
Mass on Jelovica and its Periphery

Miran HAFNER1, Blaž ČERNE2

Izvleček:
Hafner, M., Černe, B.: Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus capreolus L.) na Jelovici z 
obrobjem. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 42.  
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Telesna masa prostoživečih divjih kopitarjev je pomemben kazalnik njihove vitalnosti in se znatno variira med 
živalmi v populaciji, variacije pa imajo številne vzroke okoljske in časovne narave. V raziskavi smo analizirali vpliv 
zgradbe habitata in drugih okoljskih dejavnikov na telesne mase srnjadi. Raziskava temelji na vzorcu 2604 osebkov 
uplenjene srnjadi na območju Jelovice z obrobjem, ki so bili uvrščeni v kvadrante velikosti 100 ha, na podatkih 33 
GIS-plasteh okoljskih dejavnikov ter na podatkih o spolu, starosti, letnem obdobju ter populacijski gostoti srnjadi 
in drugih kopitarjev. Z raziskavo smo ugotovili, da na telesno maso srnjadi poleg  glavnih dejavnikov (spol, starost, 
letno obdobje) negativno vplivajo njena populacijska gostota, delež gozdov, majhna količina padavin in nagib 
terena, pozitivno pa jakost sončnega obsevanja poleti. Po kontroli vplivov spola, starosti živali ter dneva uplenitve 
smo odkrili, da na telesne mase negativno vpliva tudi delež drogovnjakov in delež kmetijskih površin, razlikujejo 
pa se tudi med posameznimi leti in med posameznimi lovišči. Navedene okoljske spremenljivke najverjetneje 
vplivajo na energijsko bilanco, s tem pa na telesne mase živali. Pri tem sta pomembna poraba in vnos energije, ki 
se odraža prek količine in kakovosti hrane, nanjo pa vplivajo fenologija, rastlinska biomasa in sestava vegetacije. 
Ključne besede: srnjad, Capreolus capreolus, telesna masa, sestava habitata, okoljski dejavniki, gostota populacije, 
Jelovica, Slovenija 

Abstract:
Hafner, M., Černe, B.: The Effects of Environmental Factors on Roe Deer (Capreolus capreolus L.) Body Mass on 
Jelovica and its Periphery. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 7-8. In Slovenian, abstract 
and summary in English, lit. quot. 42. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
Body mass of the free-living wild ungulates is an important index of their vitality and varies considerably among 
the animals in the population; these variations have numerous environmental and temporal causes. In the research 
we analyzed the influence of habitat structure and other environmental factors on the body mass of roe deer. The 
research is based on the sample of 2604 individuals of culled deer in the area of Jelovica and its periphery; with 
regard to the data from 33 GIS layers of environmental factors and to the data about sex, age, season of the year, 
and population density of deer and other ungulates they were assigned to quadrants sized 100 ha. Through our 
research we have found that the roe deer body mass is, in addition to the main factors (sex, age, season), negatively 
affected by population density, share of forests, small amount of precipitation, and inclination of the terrain; it is 
positively affected by the intensity of insloation in summer. After the check of influences of sex, age of the animal 
and day of the hunt we also discovered that the body mass is negatively affected by the share of pole forest and 
agricultural areas; they also differ with regard to individual years and hunting grounds. The listed environmental 
variables most probably affect energy balance and through it body weights of animals. Thereby, an important role 
is played by the consumption and input of energy, reflected in the quantity and quality of food, and affected by 
phenology, plant biomass, and vegetation structure. 
Key words: roe deer, Capreolus capreolus, body mass, habitat structure, environmental factors, population density, 
Jelovica, Slovenia

1 M. H., spec., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Staneta Žagarja 27b, 4000 
Kranj, Sl
2 B. Č., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, Sl

Komu daje gozd več: lastniku  
ali javnosti?

Lastnik pričakuje, da mu lastnina prinaša določene koristi, materi-
alne ali drugačne. Tako mora lastniku prinašati dohodek tudi gozd. 
Hkrati pa je gozd obnovljivo naravno bogastvo, prosto dostopno 
vsem, s katerim mora lastnik ravnati tako, da je zagotovljena njegova 
ekološka, socialna in gospodarska vloga. Gozd, ohranitev gozdov, 
zagotavljanje trajnosti in večnamenskosti – vse to je pomembno 
za lastnika in javnost. Pravilneje bi bilo obrniti vrstni red: gozd 
je mnogo pomembnejši za javnost kot za lastnika (ki pa je hkrati 
del javnosti). Gozd za lastnika opravlja praviloma le gospodarsko 
funkcijo, pravilneje lesno-proizvodno (pa še tu ima les pomembno 
narodno gospodarsko vlogo); vse  druge gospodarske, ekološke 
in socialne funkcije  pa opravlja za vse prebivalstvo.

Ker se pomen ekoloških in socialnih funkcij veča in postajajo 
vse pomembnejše, je lastnik pri zagotavljanju svoje ekonomske 
vloge gozda vse bolj omejen.

Če pogledamo v obstoječi zakon o gozdovih, ugotovimo, da so:
–  ekološke funkcije – varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidro-

loška, biotopska in  podnebna – v javnem interesu;
–  socialne funkcije – zaščitna – varovanje objektov, rekreacijska, 

turistična, poučna, raziskovalna, higiensko-zdravstvena, varovanje 
naravne in kulturne dediščine  ter drugih vrednot okolja, obrambna, 
estetska – so v javnem interesu;

–  proizvodne funkcije –  razen lesnoproizvodne, ki je v lastniškem 
interesu (hkrati pa ima les pomembno narodno gospodarsko 
vlogo), so vse  druge vloge – pridobivanje drugih gozdnih dobrin, 
lovnogospodarska funkcija ob odprtosti in prostem dostopu do 
gozdov – v javnem interesu.
Po  navedenih ugotovitvah sodeč, bi tudi večinski del potrebnih 

gojitvenih in varstvenih del v gozdovih sodil  v javni interes, ki  
ga je treba financirati iz proračuna.

Gozd je torej mnogo pomembnejša dobrina za javnost  kot 
za lastnika. Zato bi bilo pričakovati, da javnost več prispeva za 
usmerjanje razvoja gozdov in vlaganja v gozdove kot je doslej, 
ne pa da se zmanjšujejo sredstva za gozdarstvo in povečujejo 
obremenitve lastnikov (vse manj sredstev za vlaganja v gozdove, 
davek na nepremičnine?, katastrski dohodek in ali ni vprašljiva 
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki 
gozdov, gozdne ceste uporablja pa javnost).

Mag. Franc PERKO
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1 UVOD IN NAMEN RAZISKAVE
1 INTRODUCTION AND OBJECTIVE 

(AIM) OF THE STUDY

Telesna masa prostoživečih divjih živali je pomem-
ben kazalnik njihove vitalnosti in znatno variira 
med živalmi v populaciji, variacije pa imajo številne 
vzroke okoljske in časovne narave (MAILLARD 
et al., 1989, VINCENT et al., 1995, HEWISON 
et al., 1996, GAILLARD et al., 1996, PETTO-
RELLI et al., 2002). Na telesno maso živali lahko 
vplivajo lokalne in globalne vremenske razmere, 
prehranski viri, populacijska gostota, starost živali, 
spol živali, letna periodika ipd. Telesna masa 
ima ključno vlogo pri oblikovanju razlik med 
živalmi v času njihovega življenjskega obdobja 
in je lahko determinanta preživetja v mladosti 
(GAILLARD et al., 1996) oz. preživetja v prvi zimi 
(CLUTTON-BROCK et al., 1982, GAILLARD 
et al., 1993), preživetja odraslih živali (WHITE 
et al., 1987), dolžine življenjskega obdobja živali 
(GAILLARD et al., 2000), začetka spolne zrelo-
sti živali (GAILLARD et al., 1996), težjih (bolje 
razvitih) potomcev (WAUTERS et al., 1995), 
lahko je pomemben napovedovalec plodnosti 
in posledično reprodukcijskega uspeha živali 
(CLUTTON-BROCK et al., 1982, GAILLARD et 
al., 1993, VANPé et al., 2010, MYSTERUD et al., 
2001) in zato vpliva na populacijsko dinamiko. 
Ugotavljanje vpliva različnih dejavnikov na telesne 
mase oziroma ugotavljanje vzrokov variacij je zato 
potrebno za razumevanje populacijske dinamike 
različnih vrst kopitarjev in tudi za upravljanje z 
njihovimi populacijami.

Srnjad je najpogostejša vrsta velikih rastlinoje-
dov v Evropi in s tem tudi najpomembnejša lovna 
vrsta. V Sloveniji v zadnjem desetletju povprečni 
letni odvzem znaša več kot 40.000 glav, od tega 
znaša odstrel blizu 80 %, preostalo so ugotovljene 
izgube. Medtem ko izgube srnjadi le ugotavljamo 
in evidentiramo, pa je odstrel po višini in sestavi 
pomemben dejavnik upravljanja s populacijami 
srnjadi. Rezultati upravljanja s srnjadjo pomembno 
zaznamujejo tudi ekonomsko finančno stanje 
večine upravljavcev lovišč. Poznavanje dejavni-
kov, ki vplivajo na telesno maso srnjadi, je zato 
pomemben dejavnik aktivnega upravljanja s 
populacijami in njihovim okoljem. 

Vpliv zgradbe habitata na telesno maso kopi-
tarjev so v Sloveniji proučevali JERINA (2006 
in 2007) na primeru jelenjadi in STERGAR et 
al. (2010) na primeru divjega prašiča. Za obe 
obravnavani vrsti je značilen zelo izražen spolni 
dimorfizem v telesni velikosti, divji prašič je 
vsejed, jelenjad pa rastlinojed vmesnega (inter-
mediarnega) tipa (HOFMANN/STEWART, 1972, 
HOFMANN, 1989) s poudarjeno nagnjenostjo 
do trav (ADAMIČ, 1989). Pri srnjadi je spolni 
dimorfizem šibek, v prehranskem pogledu pa je 
kopitar izbiralnega tipa (HOFMANN/STEWART, 
1972, HOFMANN, 1989). Življenjska doba srnjadi 
je v primerjavi z jelenjadjo krajša. Namen naloge 
je tudi primerjava rezultatov predvsem med 
srnjadjo in jelenjadjo, dvema vrstama, različnima 
glede prehranske pa tudi populacijske ekologije.

2 MATERIAL IN METODE
2 MATERIAL AND METHODS
2.1 Priprava podatkov o telesni masi 

srnjadi in okoljskih dejavnikih
2.1 Preparation of data on roe deer body 

mass and environmental factors 
(characteristics)

Podatke o telesni masi srnjadi smo pridobili iz t. 
i. Osrednjega slovenskega registra velike divjadi 
in velikih zveri, v katerega upravljavci lovišč evi-
dentirajo podatke od leta 2005 naprej. Vključili 
smo podatke uplenjene srnjadi iz enajstih lovišč na 
območju Jelovice z obrobjem v severozahodnem 
delu Slovenije. Upoštevali smo podatke iz obdobja 
petih let (2005–2009) na območju proučevanja, 
ki obsega 58.379 ha skupne površine in 55.140 
ha lovne. Skupno smo pridobili 3088 podatkov o 
uplenjeni srnjadi. Po preverjanju in prečiščevanju 
podatkov je bilo na voljo 2604 podatkov o uplenjeni 
srnjadi. Telesna masa uplenjenih osebkov je bila 
podana kot masa izčiščenega osebka brez notranjih 
organov. Starost živali je bila določena glede na 
menjavo mlečnega s stalnim zobovjem in z metodo 
okularnega ocenjevanja obrabe (stalnega) zobovja.

Podatke o okoljskih dejavnikih (preglednica 1) 
smo pripravili na podlagi 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 odsekov in uvrščanjem 
odsekov v ustrezne kvadrante, kjer vsak kvadrant 
podaja njihovo povprečno zgradbo. Javno dosto-
pne podatke smo obdelali tako, da smo podatke 
različnih slojev aplicirali na nivo kvadrantov. 

Preglednica 1: Analizirani okoljski dejavniki
Table 1: Analyzed environmental factors

Opis dejavnika
Description of factor

Oznaka
Designation

Enota
Unit

Vir podatkov
Source of data

Nadmorska višina NADM_V M ZGS
Nagib NAGIB % ZGS
Kamnitost in skalnatost KAMNI_SKAL % ZGS
Delež kmetijskih površin (MKGP, 2002; šifra 1000) RABA_3 % MKGP
Delež gozdov (MKGP, 2002; šifra 2000) RABA_4 % MKGP
Dolžina gozdnega roba (linije na stiku gozdnih in negoz-
dnih površin, vključno z upoštevanjem gozdnih cest)

GOZD_ROB km ZGS

Indeks pestrosti gozdnih združb v kvadrantu ZDR_PESTR ZGS
Delež mladovja (rf. 1) MLD_rf1 % ZGS
Delež drogovnjakov (rf. 2) DROG_rf2 % ZGS
Delež debeljakov (rf. 3) DEB_rf 3 % ZGS
Delež sestojev v obnovi (rf.4) POMLAJ_rf4 % ZGS
Delež dvoslojnih sestojev, raznomernih, prebiralnih, gr-
mišč, panjevcev (ostale rf)

GOZD_OST % ZGS

Delež smreke v lesni zalogi SMREKA_% % ZGS
Delež vseh iglavcev, razen smreke v lesni zalogi IGLOSTALI_% % ZGS
Delež bukve v lesni zalogi BUKEV_% % ZGS
Delež hrastov in kostanja v lesni zalogi HRAKOST_% % ZGS
Delež velikega jesena, gorskega javorja, bresta in mokovca v 
lesni zalogi

JEJABRMO_% % ZGS

Delež vseh trdih (brez bukve) listavcev v lesni zalogi VSITRDI_% % ZGS
Delež mehkih listavcev (in jerebike) v lesni zalogi MEHKIL_% %
Lesna zaloga/ha (vsi sestoji v kvadrantu) LZSKU_HA M3 ZGS
Dolžina gozdnih cest/ha GOZ_CESTHA M ZGS
Dolžina javnih cest/ha JAV_CESTHA M ZGS
Število krmišč v kvadrantu (krmišča za jelenjad in muflone) KRMISTEV UL, ZGS
Velikost naselja NASEL_VEL MKGP
Oddaljenost najbližjega krmišča od središča kvadranta  
(krmišča za jelenjad in muflone)

KRMI_ODD M ZGS

Povprečna letna višina korigiranih padavin PADAVINE Mm ARSO
Povprečno trajanje sončnega obsevanja pozimi SONOBS_ZI Ura ARSO
Povprečno trajanje sončnega obsevanja poleti SONOBS_PO Ura ARSO
Povprečna letna temperatura zraka TEMP_POV  C ARSO
Povprečna gostota odvzema srnjadi v loviščih SRNGOST_LD UL, ZGS
Povprečna gostota odvzema srnjadi v kvadrantih SRNGOST_KV UL, ZGS
Povprečna gostota odvzema ostalih parkljarjev v loviščih OSTGOST_LD UL, ZGS
Povprečna gostota odvzema ostalih parkljarjev v kvadrantih OSTGOST_KV UL, ZGS

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ARSO – Agencija 
RS za okolje, UL – upravljavci lovišč

Prostorska enota je tako enaka prostorski enoti zbi-
ranja podatkov iz lovišč odvzetih osebkov srnjadi. 
Med okoljske dejavnike smo vključili podatke 
o zgradbi prostora (habitata) in tudi podatke o 
podnebnih značilnostih obravnavanega območja. 
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2.2 Priprava drugih podatkov
2.2 Preparation of other data
Iz različnih raziskav o variabilnosti telesnih mas 
kopitarjev je razvidno, da njihova telesna masa 
ni odvisna le od sestave (kakovosti) habitata in 
vremenskih značilnosti, pač pa nanjo vplivajo tudi 
drugi (osnovni) dejavniki (MYSTERUD et al., 
2001, JERINA, 2006, KJELLANDER et al., 2006, 
MYSTERUD/ØSTBYE, 2006, JERINA, 2007). 
Pri tem so najpomembnejši starost in spol živali, 
obdobje leta in gostota populacije, zato smo tudi 
navedene dejavnike vključili v raziskavo. 

Ker se v zmernem podnebnem pasu telesna 
masa kopitarjev, tudi srnjadi, spreminja glede na 
sezono (npr. MYSTERUD et al., 2001, HAFNER, 
2004, JERINA, 2007, HAFNER, 2007), spremembe 
pa so specifične glede na spol in starost živali, 
smo za prikaz sezonskih sprememb v telesnih 
masah upoštevali dan uplenitve živali. Sezonske 
spremembe v telesnih masah živali so v literaturi 
opisane večinoma kot polinomi druge stopnje 
(npr. ADAMIČ/KOTAR, 1983, HAFNER, 2004, 
HAFNER, 2007), zato smo upoštevali tudi kvadrat 
dneva uplenitve živali. Pri tem smo 1. april vsa-
kega leta upoštevali kot prvi dan. Ker na telesno 
maso živali lahko vpliva tudi interakcija spola in 
starosti živali in dneva uplenitve smo v analizah 
kot kategorialen znak upoštevali tudi interakcijo 
navedenih spremenljivk (SPOL_STA * DAN in 
SPOL_STA * DAN2).

 Telesna masa rastlinojedih kopitarjev se spre-
minja tudi glede na gostoto populacije (GAIL-
LARD et al., 1996, MYSTERUD et al., 2001, 
TOïGO et al., 2006, KJELLANDER et al., 2006, 
JERINA, 2007), zato smo v raziskavo vključili 
tudi spremenljivko o povprečni vsakoletni gostoti 
odvzema srnjadi v prostoru posameznega lovi-
šča (SRNGOST_LD) in o povprečni vsakoletni 
gostoti odvzema srnjadi v prostoru posameznega 
kvadranta (SRNGOST_KV). Ker bi bila telesna 
masa srnjadi lahko odvisna tudi od prisotnosti 
drugih kopitarjev, smo v raziskavi upoštevali tudi 
spremenljivko o povprečni vsakoletni gostoti 
odvzema preostalih kopitarjev v prostoru posame-
znega lovišča (OSTGOST_LD) in na enak način 
tudi v prostoru posameznega kvadranta (OST-
GOST_KV) (preglednica 1). Gostoto odvzema 
preostalih kopitarjev v prostoru posameznega 

kvadranta smo upoštevali kot kategorialen znak, 
druge spremenljivke pa kot zvezni numerični znak.

Ker nastajajo razlike med posameznimi leti 
v dinamiki rasti vegetacije in njeni kakovosti, 
spreminja pa se tudi gostota srnjadi (v našem pri-
meru leto 2005 (prvo leto proučevanega obdobja) 
– obdobje z ostrejšo zimo in številnimi izgubami 
srnjadi), njihov morebitni vpliv na telesno maso 
srnjadi ne bi bil pojasnjen s spremenljivkami, ki 
opisujejo vremenske značilnosti, smo v raziskavo 
vključili tudi spremenljivko LETO. V podatke smo 
vključili posamezna leta obdobja 2005–2009. V 
analizah smo spremenljivko leto upoštevali kot 
kategorialni znak. Glede na način lova v sloven-
skem prostoru, ko na odstrel posameznih živali 
lahko vplivajo tudi morebitne omejitve določenih 
kakovostnih kategorij živali, ki jih sprejmejo 
organi posameznih upravljavcev, ali nastanejo 
razlike v nadaljnjem pridobivanju podatkov o 
telesnih masah (načini tehtanja ipd.), smo v raz-
iskavo vključili tudi upravljavca lovišča (lovišče). 
Spremenljivko z oznako LD smo upoštevali kot 
kategorialni znak. 

2.3 Predhodne analize
2.3 Preliminary analyses
Telesna masa živali se razlikuje med spoloma in se 
spreminja z odraščanjem živali oziroma s starostjo. 
Izdelali smo relativno frekvenčno porazdelitev 
telesne mase (slika 1), za ustrezno oblikovanje 
starostnih in spolnih kategorij pa smo analizirali 
odvisnosti telesne mase od starosti, ločeno za 
samce in samice (slika 2, slika 3). Ne glede na to, da 
so napake v oceni starosti na osnovi obrabljenosti 
zobovja pri srnjadi v starosti nad dveh let lahko 
velike, smo starost prikazali po letih, podatek pa 
je za srnjad, starejšo od dveh let, zgolj informa-
tivne narave. Iz navedenih slik, ki ločeno za oba 
spola prikazujeta mediano, kvartilni odklon ter 
minimalne in maksimalne vrednosti telesne mase 
srnjadi glede na njeno starost, je razvidno, da se 
telesna masa živali obeh spolov naglo veča do dru-
gega leta starosti, nato je spremenljivost majhna do 
pozne starosti. Primerjava med spoloma pokaže, 
da so samci težji od samic. Mladiči samčki se v 
telesni masi razlikujejo od samičk za okoli 4 % (p 
= 0,003), podobno tudi lanščaki (p = 0,006) pri 
mladi (2- do 3-letni) srednje stari (4- do 5-letni) 

in starejši srnjadi (6+)-letni so razlike 
večje in se gibljejo od 11 do 15 % (p < 
0,001) (analiza kovariance, kovariata 
mesec uplenitve (m in m2) pri dve- in 
večletni srnjadi tudi starost (s in s2). 
Glede na navedene ugotovitve in tudi 
ugotovitev o nezanesljivi oceni starosti 
več kot dveletne srnjadi smo podatke 
odstreljenih samic in samcev razvrstili 
v po tri starostne razrede (mladiči, eno-
letna srnjad, dve- in večletna srnjad), 
tako da je imela spremenljivka spol 
in starost (SPOL_STA) šest kategorij, 
v analizah pa smo jo upoštevali kot 
kategorialni znak.

2.4 Statistične analize
2.4 Statistical analyses
Vplive neodvisnih spremenljivk na 
odvisno spremenljivko (telesno maso 
srnjadi) smo proučevali z linearno 
regresijo in generalnim linearnim mode-
lom v programskem paketu SPSS 11,0 
for Windows. Uporabili smo algoritem 
stepwise. V prvem delu analize smo 
upoštevali vse v Preglednici 1 navedene 
okoljske dejavnike in v poglavju Pri-
prava drugih podatkov navedene druge 
spremenljivke, razen spremenljivk 
LETO in LD. V drugem in tretjem 
delu analize smo s hierarhično analizo 

Slika 1: Frekvenčna 
porazdelitev telesnih 
mas srnjadi (n = 2604)
Figure 1: Frequency dis-
tribution of roe deer body 
mass (n = 2604)

Slika 2: Odvisnost telesne mase od starosti, ločeno za samce in samice
Figure 2: Dependence of body mass on age, separately for males and females

Hafner, M., Černe, B.: Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus capreolus L.) na Jelovici z obrobjem Hafner, M., Černe, B.: Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus capreolus L.) na Jelovici z obrobjem



GozdV 70 (2012) 7-8 297GozdV 70 (2012) 7-8296

vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno (telesno 
maso) kontrolirali glede na starost in spol osebka 
ter dan uplenitve. Pri tem smo poleg preostalih 
proučevanih spremenljivk najprej vključili tudi 
spremenljivko LETO, nato pa še spremenljivko LD.

3 REZULTATI
3 RESULTS

V prvem delu analize smo med vsemi prouče-
vanimi spremenljivkami na telesne mase srnjadi 
odkrili vpliv devetih (9) spremenljivk. Na tele-
sno maso srnjadi vplivajo: spol in starost živali 
(SPOL_STA), interakcija kvadrata dneva uplenitve 
in spola ter starosti živali (SPOL_STA*DAN2), 
kvadrat dneva uplenitve (DAN2), gostota odvzema 
srnjadi v lovišču (SRGOS_LD), gostota odvzema 
srnjadi v kvadrantu (SRGOS_KV), delež gozdov 
(RABA_4), količina padavin < 1800 mm (PADA-
VINE1), jakost sončnega obsevanja poleti > 700 
ur (SONOBS_PO3) in nagib terena (NAGIB). 
Vpliv interakcije spola, starosti ter kvadrata dneva 
uplenitve in vpliv sončnega obsevanja poleti > 700 
ur je pozitiven, vpliv vseh drugih spremenljivk 

pa je negativen (preglednica 2). Z modelom je 
pojasnjeno 79,5 % variabilnosti telesnih mas 
srnjadi. Na pojasnjeno variabilnost telesnih mas 
najbolj vplivata spol in starost živali (SPOL_STA), 
in sicer slabih 89,5 %, sledi vpliv interakcije 
spola, starosti in kvadrata dneva uplenitve, 5,3 
%, ter vpliv kvadrata dneva uplenitve s 3,1 %. 
Navedene spremenljivke pojasnjujejo skupaj 
97,9% variabilnosti. Skupni vpliv vseh drugih 
(okoljskih in podnebnih spremenljivk znaša le 
2,1%. (preglednica 3).

V drugem delu analize smo po kontroli vplivov 
spola, starosti in dneva uplenitve ugotovili, da se 
telesne mase razlikujejo tudi med posameznimi 
leti (LETO). Glede na leto 2009 je vpliv let 2005 
in 2006 negativen, vpliv let 2007 in 2008 pa 
pozitiven. Poleg tega smo med okoljskimi spre-
menljivkami odkrili tudi negativne vplive deleža 
gozdov (RABA_4), količine padavin < 1800 mm 
(PADAVINE1), gostote odvzema srnjadi v kva-
drantu (SRGOS_KV), jakosti sončnega obsevanja 
poleti, 660 do 700 ur, (SONOBS_PO2), gostote 
odvzema srnjadi v lovišču (SRGOS_LD) in deleža 
drogovnjakov (DROG_rf2). Z modelom je poja-

Preglednica 2: Vplivi dejavnikov na telesno maso srnjadi
Table 2: Effects of factors on roe deer body mass

Spremenljivka
Variable

B – Ocena parametra
B – Parameter estimate

St. napaka
St. error t P

SPOL_STA (1-6) -11,361 0,257 -44,254 0,000
SPOL_STA (2-6) -6,496 0,263 -24,666 0,000
SPOL_STA (3-6) -3,593 0,298 -12,046 0,000
SPOL_STA (4-6) -10,597 0,272 -38,945 0,000
SPOL_STA (5-6) -6,480 0,171 -37,883 0,000
SPOL_STA*DAN2 (1-6) 1,069E-04 0,000 12,026 0,000
SPOL_STA*DAN2 (2-6) 1,030E-04 0,000 10,654 0,000
SPOL_STA*DAN2 (3-6) 7,160E-05 0,000 7,639 0,000
SPOL_STA*DAN2 (4-6) 9,370E-05 0,000 10,134 0,000
SPOL_STA*DAN2 (5-6) 1,305E-04 0,000 10,997 0,000
DAN2 –5,293E-05 0,000 -7,676 0,000

SRGOS_LD –0,195 0,067 -2,929 0,003
RABA_4 –1,230E-02 0,002 -5,588 0,000
PADAVINE1 –0,619 0,142 -4,342 0,000
SRGOS_KV –5,674E-02 0,019 -2,964 0,003
SONOBS_PO3 0,274 0,098 2,807 0,005
NAGIB –1,076E-02 0,005 -2,372 0,018
Konstanta / Intercept 19,680 0,239 82,273 0,000

snjeno 80,1 % variabilnosti telesnih mas srnjadi. Na 
pojasnjeno variabilnost telesnih mas najbolj vpli-
vajo spremenljivke SPOL_STA, SPOL_STA*DAN2 
in DAN2, in sicer 96,0 %, spremenljivka LETO 
pojasnjuje 2,0 %, vse druge okoljske in podnebne 
spremenljivke pa skupaj 2,0 %.

V tretjem delu analize smo po kontroli vplivov 
spola, starosti in dneva uplenitve ugotovili, da se 
telesne mase razlikujejo med posameznimi leti 
(LETO) in tudi med posameznimi lovišči (LD). 
Poleg tega smo med okoljskimi spremenljiv-
kami odkrili tudi negativne vplive deleža gozdov 
(RABA_4), deleža drogovnjakov (DROG_rf2) in 
deleža kmetijskih površin (RABA_3). Z modelom 
je pojasnjeno 80,5 % variabilnosti telesnih mas. 
Na pojasnjeno variabilnost imajo najbolj vplivajo 
spremenljivke SPOL_STA, SPOL_STA*DAN2 
in DAN2, in sicer 95,1%, spremenljivka LETO 
pojasnjuje 2,0 %, spremenljivka LD 2,5 %, vse 
druge okoljske in podnebne spremenljivke skupaj 
pa 0,4 %.

Rezultatov drugega in tretjega dela analize ne 
prikazujemo podrobneje v preglednicah, skupaj z 
rezultati prvega dela analize pa smo jih upoštevali 
v razpravi. 

Preglednica 3: Analiza variance regresijskega modela telesnih mas srnjadi
Table 3: Variance components in regression model of roe deer body mass

Spremenljivka
Variable SS d.f. MS F-vrednost

F-value P SS (%)

SPOL_STA 29504,70 5 2242,190 681,642 0,000 71,15
SPOL_STA*DAN2 1753,94 5 133,290 40,521 0,000 4,23
DAN2 1014,11 1 385,334 117,144 0,000 2,44

SRGOS_LD 74,27 1 28,222 8,580 0,003 0,18
RABA_4 270,36 1 102,728 31,230 0,000 0,65
PADAVINE1 163,23 1 62,021 18,855 0,000 0,39
SRGOS_KV 76,05 1 28,896 8,785 0,003 0,18
SONOBS_PO3 68,20 1 25,915 7,878 0,005 0,16
NAGIB 48,70 1 18,505 5,626 0,018 0,12
Napaka / Error 8506,38 2586 3,289 20,50
Skupaj / Together 41479,94 2603 100,00

Konstanta / Intercept 10906,003 1 10906,003 3315,503 0,000
R2 = 0,795; F(17, 2586) = 589,7, p<0,000

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Pri večini socialno živečih vrst kopitarjev so 
samci večji kot samice, spola pa zunaj obdobja 
parjenja živita ločeno (RUCKSTUHL/NEUHAUS, 
2002). Srnjad je vrsta s šibko izraženim spolnim 
dimorfizmom, pri navadnem jelenu pa je izrazit. 
Če so v našem primeru (prilagojene) telesne mase 
mladičev samčkov in lanščakov večje od mladičev 
samičk in mladic za okoli 4 %, pri odrasli srnjadi 
pa so telesne mase samcev večje za 11 do 15 % v 
primerjavi s samicami, pa je pri jelenjadi v istem 
proučevanem območju razmerje med samicami in 
samci različnih kategorij znatno večje. Prilagojene 
srednje vrednosti telet jelenčkov so za okoli 9 % 
večje od telet košutic. Pri enoletnih živalih znaša 
razlika 17 %, dveletnih 39 %, pri 5- in večletnih 
pa znašajo razlike že 82 % (HAFNER, 2004). K 
pojasnjeni variabilnosti telesnih mas srnjadi v 
našem primeru prispevata spol in starost živali 89,5 
%. Velik delež je pričakovan, izvira pa iz razlik v 
telesnih masah med posameznimi starostnimi in 
spolnimi kategorijami. JERINA (2007) ugotavlja 
pri jelenjadi prav tako velik vpliv te spremenljivke 
k pojasnjeni variabilnosti, ki je večji kot pri srnjadi, 
in znaša 93,9 %. Večji delež te spremenljivke pri 
jelenjadi v primerjavi s srnjadjo bi lahko izviral 
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iz večjih razlik med posameznimi starostnimi 
kategorijami pa tudi iz bolj izraženega spolnega 
dimorfizma. Odkrili smo tudi vpliv interakcije 
spola in starosti živali ter kvadrata dneva uplenitve 
na telesne mase srnjadi. Telesne mase srnjadi se 
spreminjajo v letnem obdobju, pri odrasli srnjadi 
večinoma kot posledica različnih stroškov in 
koristi sezonske periodike (brejost, laktacija, 
obdobje pred parjenjem, parjenje, nabiranje 
tolšče jeseni …), pri mladičih pa zaradi nagle 
rasti v prvih mesecih njihovega življenja. Vpliv 
interakcije navedenih spremenljivk na pojasnjeno 
variabilnost telesnih mas srnjadi je majhen, znaša 
5,3 %. JERINA (2007) pri jelenjadi ugotavlja 
še manjši prispevek navedene spremenljivke k 
pojasnjeni variabilnosti telesnih mas jelenjadi, 
in sicer znaša 0,9 %. Majhen je tudi prispevek 
vpliva kvadrata dneva uplenitve in znaša 3,1 %. 
Podoben, še nekoliko nižji odstotek navaja tudi 
JERINA (2007) pri jelenjadi za dan in kvadrat 
dneva uplenitve (skupaj 1,6 %). HEWISON et 
al. (1996) ugotavlja, da so letni cikli vrednosti 
telesnih mas odrasle srnjadi asinhroni med spo-
loma. Telesna masa je sicer dokaj stabilna večji 
del leta, opazno različno sezonsko znižanje njenih 
vrednosti pa je značilno za vsakega od spolov. Pri 
samicah znižanje v obdobju april–avgust odraža 
vlaganje v laktacijo, pri samcih pa se v obdobju 
april–november odražajo stroški parjenja. Isti 
avtor, v nasprotju z rezultati drugih raziskav pri 
kopitarjih, pri srnjadi v okolju z milimi zimami 
ne ugotavlja zimskega zmanjšanja telesnih mas 
niti drugih kazalnikov kakovosti (indeks ledvične 
maščobe, raven maščobe kostnega mozga), pač pa 
v obdobju pomlad–poletje. PELLICCIONI et al. 
(2004) za srnjad v submediteranskem ekosistemu 
ugotavlja, da v obdobju po poleganju nastane 
obdobje linearne telesne rasti mladičev, pri kateri 
niso odkrili razlik v telesnih masah med spoloma. 
Ugotavljajo pa, da imajo lažji poleženi mladiči v 
prvem mesecu življenja značilno hitrejšo stopnjo 
telesne rasti v primerjavi s težjimi.

Odkrili smo tudi vpliv populacijske gostote 
srnjadi na vrednosti njenih telesnih mas, ki smo 
jo na širšem nivoju izrazili z gostoto odvzema 
v lovišču, na lokalnem pa z gostoto odvzema v 
posameznem kvadrantu velikosti 100 ha. Vpliv 
gostote srnjadi na njene telesne mase je v obeh 

primerih negativen, z večjo gostoto srnjadi se 
telesne mase živali zmanjšujejo. Vpliv populacijske 
gostote na pojasnjeno variabilnost telesnih mas 
pa je majhen, na nivoju lovišča znaša le 0,23 %. 
Podobno vrednost smo ugotovili tudi na nivoju 
kvadranta (0,23 %). Tudi TOïGO et al. (2006) 
ugotavlja, da se telesna masa srnjadi manjša 
z večjo gostoto, kar velja za samce in samice. 
KJELLANDER et al. (2006) navaja, da absolutna 
gostota populacije srnjadi šibko vpliva na telesne 
mase. Ključni dejavnik, ki določa telesno maso, 
je kakovost habitata. Vpliv populacijske gostote 
na telesne mase srnjadi je bolj izrazit v manj 
produktivnih (revnejših) habitatih v primerjavi 
z bolj produktivnimi. GAILLARD et al. (1996) 
prav tako ugotavlja, da je telesna masa mladičev 
večja v manjši populacijski gostoti. Tudi PET-
TORELLI et al. (2002) ugotavlja pri srnjadi v letu 
poleganja negativen vpliv populacijske gostote na 
poznejše telesne mase odraslih živali. HEWISON 
et al. (2002) pa npr. ne ugotavlja, da bi gostota 
populacije vplivala na stopnjo rasti mladih živali 
v prvi zimi. Vpliv na telesne mase je lahko zaznan 
le pri mladih živalih ali pri posameznem spolu. 
VINCENT et al. (1995) namreč ugotavlja manjše 
telesne mase mladih živali in odraslih samcev, 
ne pa odraslih samic v obdobju visoke gostote 
srnjadi. Negativni vpliv gostote populacije na 
telesne mase ugotavljajo avtorji tudi pri drugih 
kopitarjih. MYSTERUD et al. (2001) in JERINA 
(2007) npr. ugotavljata podobno pri jelenjadi 
(Cervus elaphus), HERFINDAL et al. (2006a) 
pri losu (Alces alces), LE BLANC et al. (2001) 
pri debelorogi ovci (Ovis canadensis). JERINA 
(2007) navaja podobno majhen prispevek (kot 
v naši raziskavi) povprečne gostote jelenjadi v 
loviščih na pojasnjeno variabilnost njenih telesnih 
mas (0,07 %), pa tudi majhen prispevek lokalne 
gostote (0,5 %). 

V zmernem klimatih na demografijo, popu-
lacijsko dinamiko in telesne mase rastlinojedih 
kopitarjev pomembno vplivajo tudi podnebne 
značilnosti (temperatura, padavine, debelina snega 
…), in sicer na lokalnem (LANGVATN et al. 1996) 
pa tudi globalnem nivoju (npr. severnoatantske 
oscilacije) (MYSTERUD et al.,2001). Padavine, 
temperatura in insolacija vplivajo na fenologijo 
rastlin, proizvodnjo rastlinske biomase in njeno 

kakovost (v prehranskem pomenu), kar vpliva na 
nosilno zmogljivost habitatov (MYSTERUD et al. 
2001, POST/STENSETH, 1999). Ker prehranska 
vrednost in prebavljivost rastlinja vplivata na 
zauživanje hrane ter rast živali, se vremenske 
značilnosti okolja prek rastlinja odražajo na 
življenjskih značilnostih (dinamika rasti, razvoj, 
spolna zrelost, kasnejši reprodukcijski uspeh …) 
mladih živali (LANGVATN et al., 1996), pa tudi 
na demografskih trendih rastlinojedih kopitarjev 
severne hemisfere. Okoljske spremenljivke, ki 
pojasnjujejo večino variabilnosti v abundanci, 
kakovosti in dostopnosti do rastlinja, pojasnjujejo 
torej tudi spremembe v telesnih masah kopitarjev 
zmernih klimatov (HERFINDAL et al., 2006b). 
Tudi manjše spremembe v kakovosti rastlinja 
lahko pomembno vplivajo na telesno rast živali, saj 
prežvekovalci, če se hranijo s kakovostno hrano, 
ne le da zaužijejo več proteinov in pridobijo več 
energije, pač pa porabijo tudi manj časa in ener-
gije za prežvekovanje (MYSTERUD et al., 2001), 
tako da je s tem neto energetska bilanca večja. V 
naši raziskavi smo odkrili vpliv dveh vremenskih 
dejavnikov na telesne mase srnjadi. Ugotavljamo 
negativen vpliv padavin, manjših od 1800 mm, 
in pozitiven vpliv sončnega obsevanja poleti, ki 
je večje od 700 ur. Prispevek obeh spremenljivk 
k pojasnjeni variabilnosti telesnih mas srnjadi pa 
je v primerjavi z osnovnimi dejavniki majhen; v 
prvem primeru znaša 0,5 %, v drugem primeru 
pa 0,2 %. Ocenjujemo, da manjša količina padavin 
lahko vpliva na slabšo rast vegetacije. V takih pri-
merih je vegetacija manj kakovostna v primerjavi 
z okolji, kjer je količina padavin večja, kar lahko 
vpliva na počasnejšo dinamiko rasti mladičev, 
posledično pa se odraža tudi na (manjših) tele-
snih masah odraslih živali. Večji obseg sončnega 
obsevanja poleti verjetno prispeva k višjim vre-
dnostim telesnih mas zaradi manjših stroškov 
termoregulacije, ki so lahko še posebno veliki v 
času padavin (dežja) tudi v toplem delu leta, še 
posebno pri mladih, odraščajočih živalih, lahko 
pa je povezan tudi z večjo količino in kakovostjo 
vegetacije. Vpliv podnebnih značilnosti na telesne 
mase parkljarjev zmernih klimatov ugotavljajo 
tudi drugi avtorji. CZYŻOWSKI et al. (2010) 
navaja, da dolgotrajna snežna odeja negativno 
vpliva na telesne mase navadnega jelena in srnjadi. 

Ugotavlja tudi šibke negativne odvisnosti med 
telesno maso srnjadi in debelino snega. Podobno 
MYSTERUD/ØSTBYE (2006) v delu Norveške 
ugotavljata negativen vpliv bolj sneženih zim na 
telesne mase srnjadi v primerjavi z manj sneženimi 
zimami. PETTORELLI et al., (2002) ne ugotavlja 
vpliva količine padavin v maju in juniju (čas 
poleganja) na poznejšo telesno maso odraslih 
živali, GAILLARD et al. (1996) pa navaja, da je 
na telesno maso mladičev vplivala srednja dnevna 
temperatura junija in julija. Telesna masa mladičev 
je bila večja v letih s hladnimi in svežimi poletji. 
Tudi KJELLANDER et al. (2006) ugotavlja, da so 
na različne telesne mase mladičev srnjadi med 
posameznim leti najbolj vplivale temperature. V 
Franciji so bili mladiči v proučevanem območju 
lažji v letih z višjimi poletnimi temperaturami. 
Vpliv različnih vremenskih dejavnikov na tele-
sne mase mladih živali ugotavljajo tudi, npr., pri 
losu (Alces alces) (HERFINDAL et al. 2006a), 
pa tudi pri prosto pasočih domačih živalih (npr. 
ovce) (STEINHEIM et al., 2004), jelenjadi (npr. 
JERINA 2007). JERINA (2007) med podnebnimi 
dejavniki ugotavlja pozitiven vpliv povprečne 
letne temperature na telesne mase jelenjadi, vpliv 
spremenljivke na pojasnjeno variabilnost telesnih 
mas pa je podobno majhen kot v naši raziskavi 
(0,4 %). HERFINDAL et al. (2006b) navaja, da so 
jesenske losove (Alces alces) telesne mase najbolj 
pozitivno povezane z zgodnjim dostopom do sveže 
vegetacije spomladi, in s spremenljivkami, ki so 
povezane z razvojem vegetacije. Vpliv spremen-
ljivk na telesne mase, ki so povezane s količino 
hrane in zimskimi vremenskimi razmerami, pa je 
manjši. Magnituda vpliva okoljskih spremenljivk 
na telesno maso losov je bila večja v populacijah 
z manjšimi srednjimi vrednostmi telesnih mas 
oziroma v populacijah z večjo gostoto. Popula-
cije, ki živijo v dobrih (v prehranskem pogledu) 
okoljih, so torej bolj odporne proti negativnim 
vplivom fluktuacij različnih okoljskih dejavnikov.

Na telesne mase srnjadi vpliva tudi zgradba 
habitata. V prvem delu naše raziskave smo ugo-
tovili negativen vpliv deleža gozda, prispevek 
spremenljivke k pojasnjeni variabilnosti telesnih 
mas pa znaša 0,8 %. V drugem delu raziskave smo 
odkrili negativen vpliv deleža drogovnjakov, v 
tretjem delu pa tudi negativen vpliv deleža kme-
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tijskih površin. Prispevek obeh spremenljivk k 
pojasnjeni variabilnosti telesnih mas je prav tako 
majhen. Srnjad je v prehranskem pogledu kopitar 
izbiralnega tipa (HOFMANN/STEWART, 1972, 
HOFMANN, 1989), kar pomeni, da za hrano izbira 
rastlinske dele, bogate z nutrienti. V večini prime-
rov gre za popke, mlade poganjke in mlade liste 
mladja gozdnega drevja in grmovja, mlade liste 
in poganjke zelišč in trav ter cvetove dvokaličnic. 
Srnjad je tipičen prebivalec prostora, v katerem se 
mozaično prepletajo gozdovi in gozdiči, travniki, 
pašniki in njivske površine z dolgim gozdnim 
robom. Glede na navedene ekološke značilnosti 
srnjadi je negativen vpliv deleža gozda na telesne 
mase srnjadi razumljiv. Gozdovi so sicer lahko 
dobro kritje srnjadi pred vremenskimi vplivi in 
pred vznemirjanjem, v prehranskem pogledu pa so 
revnejši v primerjavi z okoljem z večjim deležem 
obdelanih površin. HEWISON et al. (2009) ugo-
tavlja, da se telesne mase srnjadi večajo s stopnjo 
fragmentacije habitatov. Največje telesne mase 
srnjadi so ugotovili v najbolj odprtih sektorjih, 
najmanjše v skoraj nefragmentiranem gozdnem 
okolju. Razlike med obema ekstremoma so bile 
največje pri mladih živalih in so znašale okoli 20 
% njihove skupne telesne mase. Tudi nivoji dušika 
in fosforja v vzorcih iztrebkov so bili večji v bolj 
odprtih sektorjih v primerjavi z nefragmentira-
nimi gozdovi, kar kaže, da so večje telesne mase 
povezane z bolj kakovostnimi habitati, ki jih 
zagotavlja obdelana kmetijska krajina. Pri odra-
slih živalih so bile ob isti telesni velikosti živali 
v nefragmentiranih gozdovih značilno lažje, kar 
kaže, da tudi srnjadi v fragmentirani krajini dostop 
do kakovostne hrane omogoča kopičenje maščob-
nih rezerv. CZYŻOWSKI et al. (2010) ugotavlja 
negativne in neznačilne vplive kakovosti agrarne 
krajine (produktivnosti) na telesne mase obeh vrst 
(jelenjadi in srnjadi) z razlago, da so bili gozdovi 
na kakovostnih zemljiščih izkrčeni in uporabljeni 
za agrarne namene. Ugotavlja tudi, da se telesne 
mase jelenjadi večajo z večjim deležem gozdov, 
telesne mase srnjadi pa se manjšajo z večjim dele-
žem gozdov, kar kaže, da so gozdovi tipični habitat 
navadnega jelena, ne pa srnjadi. Ugotavlja tudi, 
da je telesna masa zelo malo odvisna od dolžine 
gozdnega roba, odkril pa je pozitivne odvisnosti 
telesnih mas od deleža gostih sestojev in deleža 

iglastih sestojev na telesne mase srnjadi in tudi 
jelenjadi. Navaja, da so sestoji iglavcev za obe vrsti 
najpomembnejši pozimi, ko nudijo dobro kritje 
in ugodne podnebne razmere. V naši raziskavi 
smo odkrili nasprotno: telesne mase srnjadi se 
manjšajo z večjim deležem drogovnjakov, ugoto-
vitev pa pojasnjujemo z majhno količino hrane v 
odraščajočih sestojih. Čeprav prepletenost gozdov 
z obdelanimi kmetijskimi površinami pozitivno 
vpliva na telesne mase srnjadi, pa je vpliv velikega 
deleža obdelanih površin v našem primeru nega-
tiven. Velik delež obdelanih površin je v našem 
proučevanem območju značilen za nižinski svet 
v bližini mest in večjih naselij. V teh primerih je 
značilna velika gostota javnih prometnic in visoka 
stopnja vznemirjanja praktično v celotnem obdo-
bju leta. Zato vrednosti navedenih spremenljivk 
lahko izničijo pozitiven vpliv kakovostne hrane 
na velikih kmetijskih površinah. Pričakovali bi, 
da bo na telesne mase srnjadi pozitivno vplival 
delež plodonosnega drevja (kostanj, hrast) v lesni 
zalogi sestojev, vendar tega vpliva nismo zaznali. 
PETTORELLI et al. (2002) pa pri srnjadi ugota-
vlja, da so bile živali istega letnika, ki so živele v 
hrastovih gozdovih, težje kot živali, ki so živele 
v bukovih gozdovih. PETTORELLI et al. (2001) 
ugotavlja tudi pozitiven vpliv kakovosti habitata 
(pogostost hrane visoke kakovosti) na telesne mase 
mladičev, NILSEN et al. (2004) podobno navaja 
pozitiven vpliv kakovosti območja domovanja 
(srn) na zimske telesne mase mladičev. Prav tako 
ugotavlja, da kakovost območja domovanja v pre-
natalni zimi vpliva na datum poleganja in s tem na 
telesno maso mladičev v avgustu. PETTORELLI et 
al. (2003) ugotavlja tudi pozitiven vpliv nekaterih 
za prehrano srnjadi priljubljenih rastlinskih vrst v 
pomladansko-poletnem obdobju (npr. Carpinus 
betulus, Hyacinthoides sp. in Ornithogalum sp.) na 
zimske telesne mase mladičev, pa tudi negativen 
vpliv nekaterih za prehrano manj priljubljenih 
vrst (npr. Ruscus aculeatus, Fagus sylvaticus) na 
njihove zimske telesne mase. Avtor ugotavlja, da 
je prostorska variabilnost telesnih mas v gozdu 
podobno pomembna kot časovna variabilnost 
ter da je porazdelitev rastlinskih vrst, ki jih živali 
aktivno izbirajo za prehrano spomladi in poleti 
pomembna determinanta prostorske variabilno-
sti telesnih mas mladičev v zimskem obdobju. 

Dostopnost nekaterih pomembnih rastlinskih vrst 
je torej možen ključni faktor tudi v populacijski 
dinamiki srnjadi. V naši raziskavi nismo odkrili 
vpliva posameznih drevesnih vrst (ali njihovih 
skupin) (delež v lesni zalogi sestojev) na tele-
sne mase srnjadi. Vpliv kakovosti vegetacije in 
fenologije rastlin je bil ugotovljen tudi na telesne 
mase drugih kopitarjev (npr. los – Alces alces – 
HERFINDAL et al. 2006b). JERINA (2007) pri 
jelenjadi med spremenljivkami zgradbe habitatov 
ugotavlja pozitiven vpliv gostote gozdnega roba in 
negativen vpliv deleža iglavcev, vpliv spremenljivk 
k pojasnjeni spremenljivosti telesnih mas jelenjadi 
pa znaša v obeh primerih 0,07 %.

Med topografskimi značilnostmi terena smo 
odkrili le vpliv nagiba terena, in sicer se telesne 
mase srnjadi zmanjšujejo z njegovimi večjimi 
vrednostmi. Vpliv spremenljivke k pojasnjeni 
variabilnosti telesnih mas pa je majhen, znaša 
le 0,1 %. Vpliv navedene spremenljivke si lahko 
razlagamo z večjo porabo energije za gibanje 
po strmem terenu, čeprav bi bil lahko dejanski 
vpliv skrit v revnejši sestavi in (manjši) pestrosti 
rastlinstva na strmih terenih. HAFNER/ČERNE 
(2010) namreč za strme terene istega proučevanega 
območja, ki jih poseljujejo gamsi, ugotavljata, da 
je zanje značilna precejšnja monotonost sestojev, 
majhna pestrost rastlinskih združb ter majhna 
dolžina gozdnega roba, kar nakazuje, da je pestrost 
vegetacije na takih terenih v vrstnem pomenu in 
tudi v horizontalni in vertikalni zgradbi revnejša v 
primerjavi z drugimi deli proučevanega območja. 
Vpliv topografskih značilnosti na telesne mase 
je znan tudi pri nekaterih drugih kopitarjih. 
MYSTERUD et al. (2001) ugotavlja pozitiven vpliv 
raznolikosti nadmorskih višin na telesne mase jele-
njadi in negativen vpliv deleža višjih nadmorskih 
višin. Navedena spremenljivka je najverjetneje 
bolj povezana s podnebnimi značilnostmi in/ali 
kakovostjo prehranskih virov. V naši raziskavi 
nismo odkrili neposrednega vpliva nadmorske 
višine na telesne mase srnjadi, je pa nadmorska 
višina v povezavi z drugimi podnebnimi dejavniki, 
katerih vpliv na telesne mase smo odkrili (pada-
vine, sončno obsevanje). MYSTERUD et al. (2001) 
ugotavlja pozitiven vpliv raznolikosti ekspozicije 
(terena) na telesne mase jelenjadi in ne odkriva 
korelacij med telesno maso in posameznimi (npr. 

severnimi) ekspozicijami. Avtor ugotavlja, da na 
telesne mase ne vpliva topografija kot taka, ampak 
so vzrok predvsem fenološke razlike v rastlinstvu 
v povezavi s topografijo terena. 

Variacije v telesnih masah živali imajo lahko 
številne vzroke časovne in prostorske narave, zato 
se telesna masa lahko razlikuje med posameznimi 
leti in tudi med posameznimi populacijami (PET-
TORELLI et al. 2002). V drugem delu analize smo 
odkrili tudi vpliv leta uplenitve, v tretjem delu pa 
tudi vpliv lovišča na telesne mase srnjadi. Spre-
menljivka leto pojasnjuje 2,0 % variabilnosti, kar 
je več kot vse okoljske in podnebne spremenljivke 
skupaj, podobno velja v tretjem delu analize za 
spremenljivko lovišče (2,5 %). Glede na leto 2009 
je vpliv let 2005 in 2006 negativen, vpliv let 2007 
in 2008 pa pozitiven. Navedene rezultate bolj kot 
z razlikami v fenologiji rastlinstva med posame-
znimi leti povezujemo z zmanjševanjem gostote 
srnjadi in posledičnim povečevanjem telesnih 
mas. V navedenem proučevanem obdobju je bila 
namreč največja gostota srnjadi značilna za prvo 
leto, to je leto 2005. V ostrejši zimi 2005/2006 
z dolgotrajnejšo in debelejšo snežno odejo so 
bile značilne velik izgube srnjadi. V leto 2006 je 
vstopila srnjad v znatno manjši gostoti, vendar 
verjetno oslabljena od ostre zime. V letu 2007 in 
2008 so se telesne mase srnjadi povečale, gostota 
pa se po naši oceni (še) ni pomembneje povečala. 
Vpliv spremenljivke lovišče je lahko povezan 
z glavnimi ekološkimi dejavniki (temperatura, 
nadmorska višina, delež gozdov ipd.) lahko 
pa se odraža vpliv upravljavca na telesne mase 
uplenjene srnjadi s postavljanjem usmeritev in 
omejitev glede odstrela podpovprečnih živali 
tako glede na telesno maso kot glede na razvitost 
rogovja. Pri nekaterih upravljavcih je namreč še 
vedno prisotno razvrščanje predvsem trofejne 
srnjadi v kategorije in tudi postavljanje omejitev 
in sankcioniranje »napačnega« odstrela, znano 
pa je, da različne strategije lova lahko vplivajo 
na vzorec telesnih mas uplenjenih živali (MAR-
TINEZ et al., 2005). Tudi nekateri drugi avtorji 
ugotavljajo vpliv različnih let na telesno maso 
srnjadi. PETTORELLI et al. (2002) ob daljšem 
spremljanju ugotavlja vpliv generacij (leta pole-
ganja) na poznejšo maso odraslih živali. Živali, 
poležene npr. leta 1994, 1995, so imele kot odrasle 
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živali večjo telesno maso kot živali, poležene leta 
1982 oziroma 1986, pri čemer je imela največji 
vpliv gostota populacije v času poleganja živali. 
Tudi PELLICCIONI et al. (2004), GAILLARD et 
al. (1996), KJELLANDER et al. (2006), LOISON 
et al. 1999 in drugi ugotavljajo različno telesno 
maso (mladičev) srnjadi ter drugih kopitarjev 
zmernih klimatov med posameznimi leti. Razlike 
so najbolj povezane s populacijsko gostoto in 
različnimi podnebnimi značilnostmi. 

5 POVZETEK
5 SUMMARY

Telesna masa prostoživečih divjih kopitarjev je 
pomemben kazalnik njihove vitalnosti. Od telesne 
mase posameznega osebka je odvisna verjetnost 
njegovega preživetja, začetek spolne zrelosti, 
dolžina življenjskega obdobja, število, kakovost 
in preživetje njegovega potomstva ter posledično 
njegov reprodukcijski uspeh. Ugotavljanje vpliva 
različnih dejavnikov na telesne mase oziroma 
ugotavljanje vzrokov variacij je zato potrebno za 
razumevanje populacijske dinamike različnih 
vrst kopitarjev pa tudi za upravljanje z njihovimi 
populacijami. V raziskavi smo proučevali, kateri 
dejavniki vplivajo na telesno maso srnjadi (Capre-
olus capreolus). Srnjad je v Sloveniji pa tudi v 
proučevanem območju najpogostejša vrsta velikih 
rastlinojedov in s tem tudi najpomembnejša lovna 
vrsta. Rezultati upravljanja s srnjadjo pomembno 
zaznamujejo tudi ekonomsko finančno stanje 
večine upravljavcev lovišč, zato je poznavanje 
dejavnikov, ki vplivajo na telesno maso srnjadi, 
tudi pomemben dejavnik aktivnega upravljanja 
s populacijami in njihovim okoljem. 

Raziskava temelji na vzorcu 2604 osebkov 
uplenjene srnjadi na območju Jelovice z obro-
bjem v Sloveniji, ki smo jih uvrstili v kvadrante 
velikosti 100 ha ter na podatkih 33 GIS-plasteh 
okoljskih spremenljivk, ki vključujejo podatke 
o zgradbi habitatov ter podnebnih značilnostih 
proučevanega območja. Na telesno maso vpli-
vajo tudi drugi (osnovni) dejavniki, pri tem so 
najpomembnejši starost in spol živali, obdobje 
leta in gostota populacije, zato smo tudi nave-
dene dejavnike vključili v raziskavo. Proučevano 
območje obsega 58.379 ha skupne in 55.140 ha 
lovne površine na visokokraški planoti Jelovica z 

obrobjem, upoštevali pa smo podatke o uplenjeni 
srnjadi iz obdobja petih let (2005–2009). Podatke 
o zgradbi prostora in drugih okoljskih dejavnikih 
smo pripravili na temelju lastnih podatkovnih 
baz, ki vključujejo tudi druge javno dostopne 
podatkovne baze. Vplive neodvisnih spremenljivk 
na odvisno spremenljivko (telesno maso srnjadi) 
smo proučevali z linearno regresijo in generalnim 
linearnim modelom v programskem paketu SPSS 
11,0 for Windows. Rezultati kažejo, da na telesno 
maso srnjadi vplivajo: spol in starost živali, interak-
cija kvadrata dneva uplenitve in spola ter starosti 
živali, kvadrat dneva uplenitve, gostota odvzema 
srnjadi v lovišču, gostota odvzema srnjadi v kva-
drantu, delež gozdov, količina padavin, manjših 
od 1800 mm, jakost sončnega obsevanja poleti, ki 
je večji od 700 ur, in nagib terena. Vpliv interak-
cije spola, starosti ter kvadrata dneva uplenitve 
in vpliv sončnega obsevanja poleti > 700 ur je 
pozitiven, vpliv vseh preostalih spremenljivk pa 
je negativen. Z modelom je pojasnjeno 79,5 % 
variabilnosti telesnih mas srnjadi. Na pojasnjeno 
variabilnost telesnih mas najbolj vplivata spol in 
starost živali, in sicer slabih 89,5 %, sledi vpliv 
interakcije spola, starosti in kvadrata dneva uple-
nitve 5,3 % ter vpliv kvadrata dneva uplenitve 3,1 
%. Navedene spremenljivke pojasnjujejo skupaj 
97,9 % variabilnosti. Skupni vpliv vseh preostalih 
(okoljskih in podnebnih) spremenljivk znaša le 
2,1%. V drugem in tretjem delu analize smo po 
kontroli vplivov spola, starosti in dneva uplenitve 
ugotovili, da se telesne mase razlikujejo tudi med 
posameznimi leti in lovišči. Pri tem smo poleg 
navedenih spremenljivk odkrili tudi negativni 
vpliv deleža drogovnjakov in deleža kmetijskih 
površin. 

Velik vpliv starosti in spola ter dneva uplenitve 
je povezan z velikimi razlikami v telesnih masah 
med mladimi in odraslimi živalmi, s (sicer s 
šibko izraženim) spolnim dimorfizmom, naglim 
večanjem telesnih mas mladičev v prvem letu 
starosti ter sezonsko variabilnostjo telesnih mas 
odraslih živali. Na telesno maso značilno vpliva 
tudi populacijska gostota srnjadi, in sicer na 
lokalnem nivoju pa tudi v prostoru posameznega 
lovišča. Negativen vpliv populacijske gostote na 
telesne mase srnjadi je najverjetneje povezan z 
zmanjševanjem dostopnih virov (hrana, prostor 

– teritorialnost) na posamezne živali. Rezultati 
raziskave kažejo, da je telesna masa srnjadi odvisna 
tudi od štirih okoljskih dejavnikov, v drugem in 
tretjem delu analize pa smo po kontroli vplivov 
starosti in spola živali ter dneva uplenitve odkrili 
vpliv še dveh (okoljskih dejavnikov). Večji obseg 
sončnega obsevanja poleti verjetno prispeva k 
višjim vrednostim telesnih mas zaradi manjših 
stroškov termoregulacije, ki so lahko visoki še 
posebno v času padavin (dežja) tudi v toplem delu 
leta, še posebno pri mladih, odraščajočih živalih, 
lahko pa je povezan tudi z večjo količino in kako-
vostjo vegetacije. Ocenjujemo, da manjša količina 
padavin lahko vpliva na slabšo rast vegetacije, v 
primerjavi z okoljem, kjer je količina padavin 
večja, kar lahko vpliva na počasnejšo dinamiko 
rasti mladičev, posledično pa se odraža tudi na 
(nižjih) telesnih masah odraslih živali. Negativen 
vpliv nagiba terena si lahko razlagamo z večjo 
porabo energije za gibanje po strmem terenu, 
čeprav bi bil lahko dejanski vpliv skrit v revnejši 
sestavi in (manjši) pestrosti rastlinstva na strmih 
terenih. Gozdovi so sicer lahko dobro kritje srnjadi 
pred vremenskimi vplivi in pred vznemirjanjem, 
v prehranskem pogledu pa so revnejši v pri-
merjavi z okoljem z večjim deležem obdelanih 
površin. Zato je glede na ekološke značilnosti 
srnjadi razumljiv negativen vpliv deleža gozda 
na telesne mase srnjadi. Negativen vpliv večjega 
deleža drogovnjakov na telesne mase srnjadi je 
najverjetneje povezan z majhno količino hrane v 
odraščajočih sestojih. Čeprav prepletenost gozdov 
z obdelanimi kmetijskimi površinami pozitivno 
vpliva na telesne mase srnjadi, pa je vpliv veli-
kega deleža obdelanih površin v našem primeru 
negativen. Visoka stopnja vznemirjanja v prime-
stnem okolju nižinskega sveta z velikim deležem 
negozdnih površin verjetno izniči pozitiven vpliv 
kakovostne hrane na kmetijskih površinah. Najprej 
negativen in nato pozitiven vpliv različnih let si 
bolj kot z razlikami v fenologiji rastlinstva med 
posameznimi leti razlagamo z zmanjševanjem 
gostote srnjadi in posledičnim povečevanjem 
telesnih mas. Razlike v telesni masi srnjadi med 
lovišči so lahko povezane z razlikami v osnovnih 
ekoloških dejavnikih med posameznimi lovišči, 
lahko pa se odraža vpliv upravljavca na telesne 
mase uplenjene srnjadi s postavljanjem usmeritev 

in omejitev glede lova podpovprečnih/nadpov-
prečnih živali. Ugotavljamo, da večina okoljskih 
spremenljivk najverjetneje vpliva na telesne mase 
živali prek dosežene energijske bilance, nanjo pa 
vplivata poraba in vnos energije. Na porabo ener-
gije vplivajo tudi neugodne vremenske razmere, 
kjer se poraba energije odraža prek stroškov ter-
moregulacije. Vnos energije je povezan s količino 
in kakovostjo hrane, kar se odraža prek fenologije, 
rastlinske biomase in sestave vegetacije. 

6 SUMMARY
Body mass of free-living wild ungulates is an 
important index of their vitality. On the body 
mass of an individual depends probability of its 
survival, beginning of its sexual maturity, length 
of its life span, number, quality, and survival of 
its offspring and, as a consequence, its repro-
duction success. Determining the influence of 
diverse factors on body masses or determining 
the causes of variations is therefore needed for 
understanding of population dynamics of diverse 
ungulate species, but also for managing their 
populations. In our research we have body mass 
of studied which factors affect body mass of roe 
deer (Capreolus capreolus). Roe deer is the most 
often species of big herbivores and thereby also 
the most important hunting species both in Slo-
venia and in the studied area. The results of roe 
deer managing significantly affect economic and 
financial conditions of the majority of hunting 
ground managements; therefore the knowledge 
of factors affecting roe deer body mass also repre-
sents an important factor of active management 
of populations and their environment. 

The research is based on the sample of 2604 
individuals of culled deer in the area of Jelovica 
and its periphery; with regard to the data from 
33 GIS layers of environmental factors compris-
ing the data on habitat structure and climatic 
characteristics of the studied area they were 
assigned to quadrants sized 100 ha. Body mass 
is also affected by other (basic) factors, the most 
important of which are age, sex, season of the 
year, and population density, therefore we also 
included these factors in our research. The studied 
area comprises 58.379 ha of total and 55.140 ha 
of hunting area on the Jelovica karstic plateau 
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and its periphery; we also took into account the 
data on the culled roe deer in the five year period 
(2005–2009). The data on space structure and 
other environmental factors was prepared on 
grounds of our own data bases including also 
other publicly accessible data bases. We studied 
the effects of the independent variables on the 
dependent variable (roe deer body mass) by the 
use of linear regression and general linear model 
in program package SPSS 11,0 for Windows. The 
results show that roe deer body mass is affected 
by: sex and age of the animal, interaction of the 
square of the day of culling and sex and age of 
the animal, square of the day of culling, density of 
roe deer harvest in the hunting ground, density of 
roe deer harvest in the quadrant, share of forests, 
quantity of precipitation under 1800 mm, intensity 
of insolation in summer exceeding 700 hours, and 
inclination of the terrain. Effect of sex, age, day 
of culling square, and summer insolation > 700 
is positive while the effect of all other variables is 
negative. The model explains 79.5 % of variability 
of roe deer body mass. The clarified variability of 
body masses is most affected by sex and age of the 
animal, namely weak 89.5 %; it is followed by the 
effect of interaction of sex, age, and day of cull-
ing square with 53 % and effect of day of culling 
square with 3.1 %. The given variables together 
explain 97.9 % of the variability. Total effect of all 
remaining (environmental and climatic) variables 
amounts only to 2.1%. In the second and third part 
of our analysis, after checking the effects of sex, 
age, and day of culling, we found out that body 
masses differ also with regard to individual years 
and hunting grounds. In addition to the listed 
variables, we also discovered the negative effects 
of share of pole forest and agricultural areas.

Major influence of age and sex and day of 
culling is linked to big differences in body masses 
between young and adult animals, with (poorly 
expressed) sexual dimorphism, fast increasing 
of body masses of fawns in their first year and 
seasonal variability of body masses of adult ani-
mals. Body mass is also characteristically affected 
by population density of roe deer, both on local 
level and in the space of an individual hunting 
ground. The negative effect of population density 
on body masses of roe deer is probably linked to 

the decrease of available sources (food, space – 
territoriality) per individual animal. Results of the 
research show that roe deer body mass depends 
also on four environmental factors; in the second 
and third part of the analysis we discovered, after 
controlling effects of animal’s age and sex and 
day of culling, effects of two additional environ-
mental factors. A larger extent of insolation in 
summer always contributes to higher values of 
body masses due to lower costs of thermoregu-
lation, which can be high, particularly during 
precipitation time (rainy days), also in warm 
part of the year, above all with young, growing 
animals, but it can also be connected with larger 
quantity and quality of vegetation. We estimate 
that smaller amount of precipitations can cause 
poorer growth of vegetation in comparison with 
environment with larger amount of precipita-
tions, which can affect slower growth dynamics 
of fawns and is consequently reflected in (lower) 
body masses of adult animals. The negative influ-
ence of terrain inclination can be explained by 
bigger energy consumption for moving on steer 
terrain, although the actual influence could also 
be hidden in the poorer structure and (lesser) 
diversity of vegetation on steep terrains. Forests 
can offer good shelter against weather influences 
and disturbances, but in terms of food they are 
poorer than environments with a larger share of 
cultivated areas. Regarding ecological character-
istics of roe deer, influence of share of forest on 
their body masses is therefore understandable. 
Negative influence of a larger pole share on roe 
deer body mass is probably connected with small 
quantity of food in maturing stands. Although 
intertwining of forests and cultivated agricultural 
areas positively affects roe deer body masses, the 
large share of cultivated areas in our case exerts 
a negative influence. High level of disturbance 
in suburban lowland areas with a large share of 
non-forest areas probably cancels out positive 
effects of quality food on agricultural areas. At 
first negative, later positive influence of diverse 
years can be explained with decrease of roe deer 
density and consequently increase of their body 
masses rather than with differences in vegetation 
phenology in individual years. The differences in 
roe deer body mass in diverse hunting grounds 

can be connected with the differences in the basic 
ecological factors in diverse hunting grounds, but 
setting the guidelines and restrictions regarding 
the hunt of below average/above average animals 
they can also reflect the management’s influence 
on body masses of the culled roe deer. We realize 
that the majority of environmental variables most 
probably affect body masses of animals through 
the achieved energy balance, which is affected by 
energy consumption and input. Energy consump-
tion is also affected by unfavorable weather condi-
tions, where the energy consumption is reflected 
through thermoregulation costs. Energy input 
is connected with quantity and quality of food, 
which is reflected through vegetation biomass 
phenology and vegetation structure. 
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1  UVOD
Lesna goriva so obnovljiv in predvsem lokalen vir 
energije, ki bodo kot najpomembnejša alternativa 
fosilnim gorivom, v prihodnosti pridobivala na 
pomenu. Skladno z evropskim standardom (SIST 
EN 14588:2010 Trdna biogoriva–Terminologija, 
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definicije in opisi) so lesna goriva vse vrste biogoriv, 
ki posredno ali neposredno izvirajo iz lesne bio-
mase. Lesna goriva uvrščamo v širšo skupino trdnih 
biogoriv, to so trdna goriva, proizvedena posredno 
ali neposredno iz biomase. Lesna goriva so lahko 
različnega izvora in jih najdemo v različnih tržnih 
oblikah. Po izvoru jih delimo na les neposredno iz 
gozda in plantaž, na stranske proizvode in ostanke 
iz lesnopredelovalne industrije ter na odslužen les. 
Odslužen les je les, ki je pri potrošniku oz. upo-
rabniku že zadostil svojemu namenu in  velja kot 
odpadek. V prispevku obravnavamo kot lesna goriva 
drva, lesne sekance, lesne pelete in lesne brikete. 

V zadnjih letih se cene praktično vseh fosilnih 
goriv višajo, kar pomembno vpliva na razvoj 
pridobivanja, predelave in rabe lesnih goriv. 
Skok cen kurilnega olja v zadnjem letu (slika 1) 
je eden izmed pomembnih razlogov, da se vedno 
več uporabnikov v Sloveniji in njeni širši okolici 
odloča za ogrevanje z lesnimi gorivi. 

2 TRG Z LESNIMI GORIVI V IZBRANIH 
DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE

Philip Kotler (1998) opredeljuje trženje kot 
družabni in upravljavski proces, s pomočjo 
katerega organizacije in posamezniki dobijo, kar 

Slika 1: Gibanje cen kurilnega olja v Sloveniji v zadnjih petih letih (Cene naftnih derivatov, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo)
Figure 1: Movement of prices for heating oil in Slovenia in the last five years (Prices of petroleum products, Ministry 
of Economic Development and Technology)

potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo 
in medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo 
vrednost. Trg sestavljajo vsi potencialni kupci, 
ki jim je skupna določena potreba ali želja in so 
pripravljeni izpeljati menjavo, da bi zadovoljili to 
potrebo ali željo (Kotler, 1998).

Na evropskem trgu lesnih goriv količinsko 
prevladujejo industrijski peleti,  čeprav  pred-
stavljajo  sekanci pomemben delež v lokalni in 
regionalni porabi (EUWID, 2011).  Vedno večje 
povpraševanje po lesu za industrijsko predelavo 
in pridobivanje energije vodi do večje konkurence 
med porabniki lesa, kar posledično  povzroči zvi-
šanje cen. Cena lesnih pelet v EU je bila v zadnjih 
štirih letih najvišja v obdobju med januarjem 
in marcem 2009 (141 €/t), najnižjo vrednost je 
dosegla v III. četrtletju 2010 (117 €/t), temu je 
sledilo obdobje ponovne rasti.Proizvodnja pelet 
v Evropi se je med letoma 2009 in 2010 povečala 
za 13 % in je tako v letu 2010 znašala 9,0 mio 
t; največji proizvajalki sta Nemčija in Švedska. 
Največ pelet porabijo Švedska, Danska , Nemčija 
ter Italija (EUWID, 2011).

Azija proizvede kar 45 % celotne svetovne 
proizvodnje lesne biomase, sledi ji Afrika s 33 %. 
Kanada in Združene države Amerike so največje 
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izvoznice lesne biomase v države Evropske unije, 
izvažajo predvsem pelete. Rusija vztrajno povečuje 
proizvodnjo lesnih pelet, zgradila je tudi največjo 
peletirnico na svetu (z letno zmogljivostjo 1 mili-
jon ton). Najpomembnejše izvoznice lesnih goriv 
v Evropi so Nemčija, Italija, Latvija in Poljska, 
medtem ko so največje uvoznice Nemčija, Italija, 
Belgija in Velika Britanija (EUWID, 2011).

Spremljanje gibanja cen fosilnih in lesnih goriv 
je zelo pomembno za predvidevanje razvoja trga in 
njegovih potreb v prihodnje. V državah Evropske 
unije je spremljanje cen fosilnih goriv omogočeno 
prek različnih statistik (npr. Eurostat), medtem ko 
je na področju trga z lesnimi gorivi tovrstno spre-
mljanje neenotno. Obstajajo različne statistične 
agencije in organizacije, ki spremljajo trg z lesnimi 
gorivi v posameznih državah, vendar so podatki 
iz teh analiz med sabo težko primerljivi, saj so 
nekateri podatki zbrani na nacionalnem nivoju, 
drugi na regionalnem, prav tako je  težava v tem, 
da vse države ne spremljajo vseh vrst lesnih goriv 
oziroma pri tem ne upoštevajo istih standardov 
zanje. Na  območju Nemčije spremljanje cen 
lesnih goriv izvaja Agencija za obnovljive vire 
C.A.R.M.E.N. Na sliki 2 je prikazano gibanje cen 
lesnih goriv, kurilnega olja in zemeljskega plina 

v €/MWh v Nemčiji med letoma 2003 in 2012. 
Parameter, ki omogoča primerjavo med cenami 
goriva, je strošek primarne energije(v €/MWh); 
to je strošek energije, ki jo vsebuje enota goriva 
(KRAJNC et al., 2009).

Kot lahko opazimo, so se cene vseh goriv od 
začetka spremljanja do danes občutno povišale,  
čeprav so bila v tem obdobju tudi večja nihanja v 
cenah goriv. Najbolj enakomerno so se poviševale 
cene lesenih sekancev, lesa za kurjavo  in lesnih 
pelet, medtem ko je pri cenah zemeljskega plina 
in predvsem kurilnega olja opaziti zelo  veliko 
dinamiko v gibanju cen. Če primerjamo cene goriv 
(za leto 2012) med seboj glede na €/MWh, lahko 
ugotovimo, da je 1 MWh proizvedena iz lesnih 
sekancev za 65 % cenejša kot 1 MWh proizvedena 
s kurilnim oljem. V primeru pelet je ta vrednost 45 
% nižja, pri lesu za kurjavo 34 % ter pri plinu 18 %.

Zanimiv je tudi podatek, da so se v zadnjih  
desetih letih (podatek je zgolj za Nemčijo) cene 
lesnih sekancev in kurilnega olja povečale za več 
kot 100 % (C.A.R.M.E.N, 2012).

3 ANALIZA CEN LESNIH GORIV
V sklopu mednarodnega projekta BiomassTrade-
Centre 2 (www.biomasstradecentre2.eu) izvajamo 

Slika 2: Gibanje cen (€/MWh) lesnih sekancev (M35), lesnih pelet, kurilnega olja, zemeljskega plina ter lesa za 
kurjavo v Nemčiji med letoma 2003 in 2012 (C.A.R.M.E.N)
Figure 2: Prices of wood chips (M35), wood pellets, heating oil, natural ga,s and wood for heating in Germany between 
the years 2003 and 2012 (C.A.R.M.E.N.)
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analizo cen lesnih goriv v državah, vključenih 
v omenjeni projekt (Slovenija, Italija, Avstrija, 
Nemčija, Hrvaška, Španija, Romunija, Grčija in 
Irska). Podatke zbiramo na začetku in na koncu 
vsake kurilne sezone. Cene so zbrane za naslednje 
kategorije lesnih goriv:

 – za drva: dolžine 25, 33, 50 in 100 cm, pri vsebnosti 
vode 20 % ali 50 %, 

 – lesne sekance: kategorije P16, P31.5, P45, P63, 
P100, pri vsebnosti vode 20 %, 30 %, 40 % ali 55 %, 

 – lesne pelete: cena za tono, cena za vreče (15 kg 
ali 20 kg), pri vsebnosti vode 10 %,

 – lesne brikete: cena za tono, cena za vreče (10 ali 
15 kg), pri vsebnosti vode 10 %.
V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize 

cen lesnih goriv za prvo polovico leta 2012. 
Cene, ki jih navajamo, že vključujejo davek na 

dodano vrednost. Večina držav uporablja za lesna 
goriva znižano stopnjo DDV. Tako ima Nemčija 
7-% stopnjo DDV na drva, lesne pelete in brikete 
ter 19-% na lesne sekance. Italija ima 10-% stopnjo 
DDV na vse vrste lesnih goriv, medtem ko ima 
Avstrija 10-% stopnjo DDV na drva ter sekance, 
za sekundarne proizvode (peleti, briketi) pa 
20-%. V Grčiji je stopnja DDVza drva 13-%, za 
preostala lesna goriva pa 23-%. Na Irskem imajo 

enotno stopnjo DDVza vsa lesna goriva (13,5-%). 
V preostalih državah, ki smo jih zajeli v analizo, 
imajo enako stopnjo DDV na lesna goriva kot 
na preostali promet blaga in storitev; in sicer 
Španija 18-%, Slovenija 20-%, Hrvaška 23-% ter 
Romunija 24-%. Iz navedenega lahko ugotovimo, 
da  v državah, ki so med največjimi porabniki 
lesnih goriv (Nemčija, Avstrija, Italija), rabo le-teh 
dodatno spodbujajo z znižano stopnjo DDV. 
Glede na cilje v Akcijskem načrtu za obnovljive 
vire energije 2010–2020, s katerimi so se države 
članice EU zavezale k večjemu deležu obnovljivih 
virov energije v končni rabi energije, bodo morale 
tudi  druge države razmisliti o nujnosti ukrepov za 
znižanje stopnje DDV za obnovljive vire energije.  

V sklopu analize ugotavljamo, da so cene lesnih 
goriv najvišje v Grčiji, Nemčiji in na Irskem, 
sledijo Avstrija, Italija, Španija in Slovenija. Med 
najugodnejše sodita Hrvaška in Romunija. Cene, 
zajete v analizo se nanašajo na maloprodajo na 
lokalnem nivoju. Tako imajo cene drv (dolžine 
25 do 33 cm, z 20 % vsebnostjo vode) največji 
razpon, saj se gibljejo od 76 €/t (Hrvaška) do 244 
€/t (Irska). Takšne razlike izvirajo iz različnih cen 
vhodne surovine  in od ponudbe na trgu.Cena na 
lokalnem trgu – neposredno pri manjših proizva-

jalcih (pri kmetih in lastnikih gozdov) – je lahko 
občutno nižja kot tista, ki jo postavijo trgovci. 
Cene lesnih pelet (6 mm, M10) se gibljejo od 161 
€ (Romunija) dor 302 € (Grčija). Lesni briketi 
dosegajo najvišjo ceno v Grčiji (368 €/t), najnižjo 
pa v Italiji (121 €/t). 

Tudi razlike v povprečnih cenah lesnih sekancev 
so občutne; tako je 1 t sekancev (P31,5, M30) na 
Hrvaškem 52 €, v Sloveniji 68 €, v Romuniji 71 €, v 
Španiji 94 €, v Italiji 103 €, na Irskem 134 €, najvišje 
so v Avstriji (137,5 €) ter v Nemčiji (145  €). V Grčiji 
nimajo proizvodnje lesnih sekancev. Primerjave cen 
lesnih sekancev so težavne, saj se cene spreminjajo 
na podlagi vsebnosti vode, velikosti glavne frakcije 
(P16, P31.5, P45, P63, P100), od naročene količine, 
nekatere države imajo v ceno vključen tudi prevoz, 
druge države prevoz računajo glede na kilometre 
ali po dostavljeni količini. 

Cene lesnih in fosilnih goriv lahko primerjamo 
glede na ceno energije (€/MWh). Energijska 
vrednost drv in sekancev je odvisna predvsem od 
vsebnosti vode, zato smo pri sekancih in polenih 
vzeli energetsko vrednost pri vsebnosti vode 20 
% (drva) oziroma 30 % (sekanci). Cene lesnih 
goriv in kurilnega olja v prvi četrtini leta 2012 
so predstavljene na sliki 3.

V primerjavi z analizo stanja cen v drugi polo-
vici leta 2011 so se cene lesnih goriv v državah, 

vključenih v raziskavo, povišale za povprečno pet 
odstotkov. Opaziti je bilo nekaj odstopanj, npr. 
cene drv so se v Španiji povišale za 40 %. V drugih 
državah so se cene drv spremenile za največ 5 % 
(v Sloveniji, Romuniji in Grčiji so se podražile, na 
Hrvaškem, v Avstriji in na Irskem so se pocenile). 
Cene so ostale enake v Italiji in Nemčiji. 

Cene lesnih sekancev se med prvim (druga 
polovica leta 2011) in drugim poročevalskim 
obdobjem (prva polovica leta 2012) niso spreme-
nile na Hrvaškem in v Avstriji, medtem ko se v 
Sloveniji, Španiji, na Irskem in v Nemčiji znižale 
za 2 do 7 %. Za Italijo in Romunijo podatki naka-
zujejo povišanje cen lesnih sekancev. 

Cene lesnih pelet so med poročevalskima 
obdobjema ostale enake v Italiji, Nemčiji, Avstriji, 
Grčiji in na Irskem, v Španiji in Romuniji so se 
pocenile za 13 %, v Italiji za 5 %. V Sloveniji so 
cene lesnih pelet 20 % višje kot v zadnjem poro-
čevalskem obdobju. Cene lesnih briket so ostale 
enake v Italiji, na Hrvaškem in v Grčiji, znižale 
so se v Avstriji (2 %), Romuniji (5 %) in Nemčiji 
(17 %). V sklopu analize je bilo opaziti povišanje 
cen na Irskem in v Sloveniji.

Cene fosilnih goriv so se glede na prejšnjo 
poročevalsko obdobje znižale povprečno za 5 
% (Italija, Španija, Irska, Avstrija, Nemčija in 
Hrvaška). V Sloveniji in Romuniji so cene ostale 

Slika 3: Cene različnih energentov v €/MWh v prvem četrtletju 2012 (BiomasstradecentreII, Europe‘s energy portal)
Figure 3: Prices of different energy sources in €/MWh (BiomasstradecentreII, Europe’s energy portal)

Slika 4: Gibanje cen lesa za kurjavo v Sloveniji od leta 2006 do leta 2012 (SURS 2012)
Figure 4: Movement of prices of wood for heating in Slovenia from 2006 to 2012 (SURS 2012)
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enake, medtem ko so se v Grčiji občutno povišale, 
in sicer za 35 % glede na leto poprej.

Po podatkih iz Nemčije (C.A.R.M.E.N) so se 
cene lesnih sekancev od leta 2009 do konca 2012  
povečale za dobrih13 %, cene pelet za 6 %, cene 
drv pa za dobrih 10 %. V Sloveniji na žalost še 
nimamo ustreznega sistema za spremljanje cen 
lesnih goriv, edini sistem spremljanja odkupnih 
cen okroglega lesa (med katerim je tudi okrogli 
les za kurjavo) ima Statistični urad RS (SURS). 
Po podatkih SURS se odkupne cene okroglega 
les za kurjavo (odkup iz zasebnih gozdov, cena 
lesa na kamionski cesti) v zadnjih letih stalno 
spreminjajo (slika 4), kljub temu pa  je opaziti 
rahlo povišanje cen, kar neposredno vpliva tudi 
na cene lesnih goriv.

Spremljanje cen lesnih goriv v sklopu med-
narodnega projekta BiomassTradeCenter 2 se 
bo nadaljevalo do maja 2014. Ker je poznavanje 
gibanja cen na trgu z lesnimi gorivi zelo pomem-
bno in tudi zanimivo, bomo tovrstno spremljanje 
poskušali izvajati tudi po letu 2014 v sklopu drugih 
projektov, povezanih z lesno biomaso.
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1  UVOD
Slovenska lesnopredelovalna industrija je v krizi, 
hkrati pa veliko slovenskega lesa odteka čez 
državne meje (PIŠKUR, 2011). Strokovnjaki, ki 
se ukvarjajo z rešitvami, so predlagali različne 
rešitve za izboljšanje stanja. V strokovnih krogih 
prevladuje mnenje, da bi morali tržniki v lesnih 
podjetjih staviti na domovinska čustva kupcev. 
Na konferenci o prihodnosti slovenske lesne 
industrije Slovensko lesarstvo – pogled naprej 
(9. 11. 2011) so najvidnejši slovenski strokov-
njaki in gospodarstveniki navedli oblikovanje 
nove slovenske blagovne znamke za izdelke iz 
slovenskega lesa kot enega izmed pomembnejših 
parametrov rešitve. 

V času gospodarske krize je opiranje na eko-
nomsko domoljubje priljubljena tržna strategija 
podjetij (primeri: trženjska akcija Kupujmo 
domače, oglas Na planincah, oglas podjetja Spar 
Slovenija, moja dežela …). Na mestu je vprašanje: 
»Ali lahko ekonomsko domoljubje kupcev reši 
slovensko lesno industrijo?« V prispevku, ki je 
nastal na podlagi pregleda obstoječih virov, bomo 
poizkušali odgovoriti na postavljeno vprašanje. 
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2  EKONOMSKI ETNOCENTRIZEM
Za lažje razpravljanje bomo najprej definirali 
ekonomski etnocentrizem kot pojem. V članku 
bomo uporabili definicijo etnocentrizma kot 
prepričanja, da je neka družbena skupina supe-
riorna vsem drugim (UCHIYAMA, 1972). Ko 
pojav prenesemo na področje trženja, ugotovimo, 
da etnocentrizem v trženju za posameznika 
pomeni, da je nakupovanje tujih izdelkov oziroma 
blagovnih znamk povezano s čustvenimi odzivi, 
še posebno kadar posameznik meni, da tuja 
konkurenca na domačem trgu ogroža njegov 
obstoj (SHIPM in SHARMA, 1987, cit. po VIDA 
in MAHER PIRC, 2006).

Država izvora izdelka oblikuje odnos pot-
rošnikov, vpliva na njihove namere in izbiro 
med izdelki. Zelo etnocentričen porabnik ima 
močno nacionalno identiteto in verjame, da je 
kupovanje v tujini narejenih izdelkov nepravilno 
in nemoralno. Neetnocentrični oz. policentrični 
porabniki pa vrednotijo tuje izdelke na podlagi 
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objektivnih meril (glede na lastnosti, kakovost 
…). Ekonomski etnocentrizem je torej pojav, ki 
je zelo povezan z nacionalizmom in patriotizmom 
ter se razlikuje od posameznika do posameznika 
(VIDA in MAHER PIRC, 2006). 

Izvor izdelka vpliva na nakupno vedenje v 
povezavi z drugimi dejavniki, kot so kakovost, 
cena in navade potrošnikov. Kadar potrošnik ne 
pozna izdelka, je lahko prav država izvora jezi-
ček na tehtnici, ki odloči, kateri izdelek bo kupil 
(PENCA, 2009).

Ekonomsko domoljubje je največje v najrazvi-
tejših (postindustrijskih) državah, kot so ZDA in 
Japonska, drugod pa je manjše. Dokazano je, da je 
šibkejše za trajne in močnejše za netrajne izdelke, 
kjer prednjači hrana. To so potrdile raziskave v 
Srbiji (LONČARIČ, 2010) in na Poljskem. Na Polj-
skem so ugotovili tudi, da se nakupno domoljubje 
povečuje s starostjo porabnika (ZIEBA, 2007).

Navadno se ekonomsko domoljubje spod-
buja prek oglaševalskih kampanj. Stalnica takih 
kampanj je obračanje na čustva potrošnikov s 
prikazovanjem državljanov, ki so izgubili svoje 
službe in posledično celo domove zaradi uvoza. 
Kampanja Kupujem slovensko, ki jo je v sodelo-
vanju z večjimi trgovci pripravila Zbornica kme-
tijskih in živilskih podjetij, doslej ni dala preveč 
spodbudnih rezultatov. Bolje pa je učinkovala 
podobna kampanja na Irskem, v katero je bilo 
vloženih veliko več sredstev (LONČARIČ, 2010).

3 ALI LAHKO EKONOMSKO 
DOMOLJUBJE KUPCEV 
REšI SLOVENSKO LESNO 
INDUSTRIJO?

Na podlagi pregleda obstoječe literature in raziskav 
ocenjujemo, da opiranje na domovinska čustva 
slovenskih potrošnikov lesnih izdelkov verjetno 
ni ekonomsko upravičeno. Glavni razlog za to je, 
da Slovenci nismo dovolj ekonomsko domoljubni, 
da bi se reklamna kampanja, ki je usmerjena na 
domovinska čustva potrošnikov, izplačala. Metoda, 
ki smo jo uporabili, je prenos izsledkov raziskav 
iz drugih področij na naše področje zanimanja. 

Za obravnavanje ekonomskega domoljubja na 
področju lesarstva smo uporabili izsledke raziskave 
Nakupno vedenje slovenskih porabnikov: vloga 
nacionalne identitete, ki jo je izvedla Ekonomska 

fakulteta Univerze v Ljubljani (VIDA in MAHER 
PIRC, 2006). S pomočjo ankete so raziskali 
ekonomsko domoljubje med Slovenci. Posebno 
zanimive so naslednje ugotovitve:
1. Slovenski porabniki v povprečju niso nagnjeni 

k ekonomskemu etnocentrizmu.
2. Slovenski izvor je pri trajnih izdelkih prak-

tično nepomemben, razen pri beli tehniki (tu 
igra vlogo pristnost močne domače blagovne 
znamke). Pri netrajnih izdelkih in storitvah je 
domači izvor pomembnejši in bolj upoštevan.

3. Nekatere tuje znamke pri nas veljajo kot bolj 
prestižne od domačih. 
V okviru gozdarskega oddelka FAO je bila v 

Nemčiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji in Avstriji 
opravljena obsežna raziskava, v kateri so s pomočjo 
intervjujev ugotavljali, katere lastnosti pohištva 
so za kupca najpomembnejše. Ugotovili so, da 
si lastnosti izdelkov po pomembnosti sledijo v 
naslednjem vrstnem redu: visoka splošna kako-
vost, vzdržljivost, všečna obleka, všečen material, 
ugodna cena, naravnost … Domač izvor izdelka 
je po tej raziskavi pristal na predzadnjem mestu. 
Posebno pozornost mu je namenilo manj kot 20 
% intervjuvancev, kar je v primerjavi z drugimi 
lastnostmi zelo nizek odstotek. V pomembnosti 
je prehitelo le ekskluzivnost izdelka (RAMET-
STEINER, 1999). Slovenski potrošnik v primerjavi 
s potrošniki v Nemčiji, Franciji, Italiji, Veliki 
Britaniji in Avstriji ni bolj etnocentričen, zato pri 
nas ne pričakujemo velikih razlik v pomembnosti 
domačega izvora pri nakupu pohištva.

Če izsledke raziskav uporabimo na področju 
slovenskega lesarstva, lahko sklepamo, da eko-
nomsko domoljubje kot rešitev slovenske lesne 
panoge verjetno ne bo učinkovalo. Ker je sloven-
ski izvor pri trajnih izdelkih, kamor sodi večina 
izdelkov lesne panoge, praktično nepomemben, 
ne moremo pričakovati dovolj velikih učinkov 
tako usmerjenega trženja. Na slovenskem tržišču 
imamo nekaj dobro znanih lesnopredelovalnih 
podjetij, vendar pa nimajo blagovnih znamk 
v rangu največjih slovenskih firm (na primer 
Gorenja, katerega blagovno znamko so zaznali v 
prej omenjeni anketi) (VIDA in MAHER PIRC, 
2006). Na drugi strani slovenski kupci na lesnem 
področju vedno bolj cenijo tuje blagovne znamke, 
predvsem švedsko Ikeo.

Tudi možnost izvedbe podobne nacionalne 
kampanje, kot je »Kupujmo domače«, ne obeta 
preveč dobrih rezultatov. Ocenjujemo, da bi 
ustanovitev blagovne znamke in reklamna kam-
panja stali od 200.000 do 800.000 evrov na leto 
(ocena temelji na podatkih kampanj Kupujmo 
domače in Love Irish food) (RANTAŠA, 2011). 
Država zaradi zakonodaje EU o državni pomoči 
podjetjem (ZAKONODAJA … , 2012) ne sme 
podpirati takšnih programov, zato breme financi-
ranja pade na zasebna podjetja. Uspešnost takšnih 
poizkusov je zelo pogojena z velikimi denarnimi 
vložki, kampanja pa zaradi nizkega ekonomskega 
domoljubja slovenskih potrošnikov po naši oceni 
ne bi dosegla učinka, ki bi upravičil visoke denarne 
vložke. Po našem mnenju bi se težave pojavile 
tudi pri zanimanju podjetij za vlaganje v takšno 
kampanjo, še posebno ob obstoju utemeljenih 
dvomov o njeni učinkovitosti.

S popolno zanesljivostjo ne moremo sklepati 
o učinkovanju ekonomskega domoljubja iz razis-
kav, ki niso specifično vezane na področja naše 
raziskave (lesna veriga, Slovenija). Da bi trditve 
lahko postavljali z večjo gotovostjo, bi bilo treba v 
Sloveniji opraviti dovolj obsežno namensko tržno 
raziskavo in ugotoviti, kakšna stališča do lesnih 
izdelkov imajo končni porabniki.

Raziskava o odnosu Slovencev do lesa je bila 
opravljena v okviru diplomskega dela na Bioteh-
niški fakulteti, vendar pa anketiranih niso vprašali, 

ali bi izdelke iz slovenskega lesa cenili bolj od 
drugih. Ovira za nakup lesnih izdelkov po tej 
raziskavi je predvsem njihova visoka cena v pri-
merjavi z drugimi materiali. Zanimiv je podatek, 
da bi se kar 57 % odstotkov vprašanih odločilo 
za leseno novogradnjo. Je pa avtor v komentarju 
izrazil pomisleke o tem, ali bi se v realni situaciji 
anketiranci obnašali enako (BLATNIK, 2010).

Zanimiva je tudi raziskava, ki se ukvarja s 
trženjem certificiranega lesa v Evropi. Evropski 
gozdarski inštitut je v Nemčiji, Franciji, Veliki 
Britaniji in Italiji leta 1999 opravil ankete med 
potrošniki, strokovnjaki, obrtniki in lastniki 
gozdov. Čeprav se certificiranje takrat še ni izp-
lačalo, so strokovnjaki ocenili, da bo postalo nuja 
zaradi mednarodne konkurence. Kot pozitiven 
stranski učinek so nemški strokovnjaki predvideli 
povečanje povpraševanja po domačem lesu, ki bo 
večinoma certificiran, in sicer na račun tujega, 
necertificiranega lesa (PAJARI et al., 1999). 

4 ZAKLJUčEK
V uvodu smo se vprašali, ali je zanašanje na 
ekonomsko domoljubje upravičeno. Ugotovili 
smo, da slovenski potrošnik v povprečju ni zelo 
etnocentričen in se pri nakupovanju bolj opira 
na kakovost ter predvsem ceno izdelkov. Hkrati 
se ekonomski etnocentrizem veliko bolj izraža 
pri netrajnih izdelkih kot pri trajnih. Na podlagi 
ugotovitev sklepamo, da se poudarjanje domačega 

Slika 1: Pozornost,  
namenjena različnim 
lastnostim izdelka pri 
nakupnih odločitvah: 
pohištvo (odstotki) 
(RAMETSTEINER, 
1999)
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izvora slovenskih lesnih izdelkov ne bi izplačalo. 
Da bi to lahko trdili z gotovostjo, bi bila potrebna 
podrobnejša raziskava trga.

Menimo, da priložnost za uporabo ekonom-
skega etnocentrizma v slovenski lesni verigi hodi 
z roko v roki s certificiranjem lesa. S prehodom v 
vedno bolj trajnostno naravnano družbo bo oza-
veščen potrošnik vedno bolj spoštoval prednosti 
izdelkov in okoljsko odgovornost, ki jih ponujajo 
certifikati. Tu pa se kaže priložnost, da je slovenski 
(in hkrati sonaravno) izvor lesa ali izdelka jeziček 
na tehtnici. Vseh 244.000 ha slovenskih držav-
nih gozdov in gozdovi štirih največjih lastnikov 
(16.000 ha) je že certificiranih po sistemu FSC. 
Tudi nekatera podjetja v slovenski lesni verigi so 
se odločila za certifikat (število takšnih podjetij 
se je med letoma 2010 in 2011 povečalo za 50 %). 
Glavni razlogi za pridobitev certifikata so evropski 
trgi in zahteve partnerjev v proizvodnih procesih 
(MINISTRY …, 2011). 

Pomembna priložnost za slovensko lesno 
panogo je tudi Uvedba o zelenem javnem naro-
čanju, ki obeta povečano povpraševanje po lesu v 
okviru javnih naročil. Za slovensko lesno verigo 
je izziv, da dobro izkoristi to priložnost, saj ni 
nikjer zapisano, da mora biti naročen les slovenski. 
Izkoristiti velja tudi miselni premik slovenskih 
potrošnikov pri leseni gradnji in oknih. Delež 
anketirancev, ki bi se odločili za leseno gradnjo, se 
konstantno veča, za lesena okna pa je med letoma 
2006 in 2011 poskočil iz 25 % na 60 % (KITEK 
KUZMAN in VRATUŠA, 2011). 
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1 UVOD
Večina okroglega lesa iz gozdov je namenjena 
nadaljnji predelavi v lesnopredelovalni industriji, 
medtem ko se dobra četrtina okroglega lesa slabše 
kakovosti uporablja v energetske namene, pred-
vsem za ogrevanje stanovanj. Ocenjujemo, da se 
raba lesne biomasev slovenskih gospodinjstvih 
med leti rahlo povečuje. Število gospodinjstev, 
ki za ogrevanje prostorov in segrevanje sanitarne 
vode uporabljajo les, se je v letu 2009 povečalo 
na že več kot 330.000 gospodinjstev (Anketa o 
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Wood processing for energy purposes 
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Les je kot domač, obnovljiv in cenovno ugoden energent z višanjem cen fosilnih goriv zopet pridobil na pomenu. 
Večina okroglega lesa iz gozdov je namenjena nadaljnji predelavi v lesnopredelovalni industriji, medtem ko se 
dobra četrtina okroglega lesa slabše kakovosti uporablja v energetske namene, predvsem za ogrevanje stanovanj. V 
Sloveniji so tradicionalna oblika lesnih goriv drva, v zadnjih  desetih letih pa se vse bolj uveljavljajo tudi lesni sekanci 
in peleti. Proizvodnja lesne biomase v Sloveniji je pestra, številna in hkrati razdrobljena. V zadnjih letih se je trg z 
lesnimi gorivi hitro razvijal. V prispevku bomo predstavili stanje proizvodnje sekancev v Sloveniji. Na Gozdarskem 
inštitutu Slovenije smo v sklopu mednarodnega projekta BiomassTrade Centre 2marca letos izdali Katalog proizva-
jalcev polen in sekancev v Sloveniji, s katerim želimo prispevati k promociji proizvajalcev lesne biomase in k večji 
prepoznavnostitrga.  Tako želimo povečati zaupanje v ogrevanje z lesno biomaso. V sklopu izdelave Kataloga smo 
med lastniki strojev izvedli tudi anketo o proizvodnji lesne biomase, rezultate katere predstavljamo v nadaljevanju.
Ključne besede: obnovljivi viri energije, lesna biomasa, polena, lesni sekanci, lesni peleti, sekalniki, rezalno cepilni 
stroji, cepilniki

Abstract:
Čebul, T., Krajnc, N.: Predelava lesa v energetske namene. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom 
v angleščini, cit. lit. 7. Jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic, angleškega besedila Breda Misja.
Wood as a local, renewable and affordable energy source is with increasing fossil fuel prices gained importance. 
The majority of roundwood from the forest is used for further processing in the wood processing industry, while 
a quarter of low quality roundwood is used for energy purposes, mainly for domestic heating. Traditional form 
of wood fuels in Slovenia is firewood, in recent years wood chips and wood pellets are becoming more popular. 
Production of wood biomass in Slovenia is diverse, numerous and fragmented at the same time. The market for 
wood fuels in Slovenia has already well developed during thelast period. In this article we will describe in more 
detail wood chips production in Slovenia. Slovenian Forestry Institute published a Catalogue of forestry companies 
and biomass producers in the frame of international project Biomass Trade Centre 2.With catalogue we wish to 
contribute to promotion of wood biomass producers and increase the organization of the market, which will also 
lead to increased customer confidence in heating with wood biomass as a renewable and domestic source of energy. 
As part of producing the cataloguewe also performed survey among owners of the machines about wood biomass 
production, results of this survey are presented below. 
Key words: renewable energy sources, wood biomass, firewood, wood chips, wood pellets, wood chippers, firewood 
processor, wood splitter
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porabi v gospodinjstvih, 2009). Zadnji podatki 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 
iz leta 2010 kažejo, da se v gospodinjstvih porabi 
1.314.000 ton lesnih goriv, med katerimi pre-
vladujejo polena (1.269.000 t). Poleg rabe lesa 
v gospodinjstvih pa je vse več tudi daljinskih in 
manjših skupinskih sistemov ogrevanja. V zadnjih 

Strokovna razprava
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treh letih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo podprlo izgradnjo oziroma nadgrad-
njo šestnajstih daljinskih sistemov ogrevanja na 
lesno biomaso ter več kot petdeset individualnih 
kotlovnic na lesno biomaso.

2 RABA LESNE BIOMASE
V Sloveniji se je med letoma 2002 in 2009skupna 
poraba lesa za energetske namenepovečala za 
dobrih 10 %. V letu 2002 smo za proizvodnjo 
energije porabili nekaj več kot 2,6 milijona m3lesa, 
v letu 2009 pa malo več kot 3 milijone m3(SURS 
2011). V energetske namene se poleg okroglega 
lesa neposredno iz gozdov, ki se večinoma porabi 
v gospodinjstvih, uporablja šeles iz zunajgozdnih 
površin ter lesni ostanki in odslužen les. Slednji se 
uporabljajo predvsem za zadovoljitev potreb po 
toploti in električni energiji v lesnopredelovalni 
industriji ter v daljinskih sistemih ogrevanja.

V Sloveniji so tradicionalna oblika lesnih goriv 
drva, v zadnjih desetih letih se vse bolj uveljavl-
jajo tudi lesni sekanci in peleti.Lesni sekanci so 
nasekana lesna biomasa v obliki koščkov lesa 
z določeno velikostjo delcev, ki jih izdelujejo z 
mehansko obdelavo z ostrim orodjem, kot so noži. 
Lesni sekanci so nepravilne pravokotne oblike 
in značilne dolžine od 5 do 50 mm ter z majhno 
debelino v primerjavi z drugimi velikostmi. Za 
proizvodnjo sekancev uporabljamo les iz gozdov, 
površin v zaraščanju ter s plantaž, stranske pro-
izvode in ostanke iz lesnopredelovalne industrije 
ter odslužen les. Za navajanje količine sekancev 
uporabljamo mersko enoto nasuti kubični meter 
(nm3). Za lažjo predstavo naj zapišemo, da iz 1 m3 
okroglega lesa dobimo od 2,5 do 3 nm3 sekancev, 
odvisno od velikostnega razreda lesnih sekancev. 

Lesni peleti nastanejo z zbijanjem zdrobljene 
lesne biomase v raztresenem stanju na peletir-
kah. S stiskanjem se doseže zelo visoko gostoto, 
pomembna pa je tudi nizka vsebnost vode (M = 10 
%). Oboje skupaj omogoča zelo visoke izkoristke 
pri izgorevanju. 

3 PROIZVODNJA IZBRANIH 
LESNIH GORIV

Proizvodnja lesne biomase v Sloveniji je pestra, 
številna in hkrati razdrobljena.V zadnjih letihse 

je trg z lesnimi gorivi hitro razvijal. K razvoju je 
veliko prispevala tudi država z različnimi programi 
in dodeljevanjem nepovratnih sredstev za nakup 
strojev. Za razvoj celotnega področja pridobivanja 
in rabe lesne biomase je pomemben uravnotežen 
razvoj ponudbe in povpraševanja. Ugotavljamo, 
da je proizvodnja posameznih oblik lesne biomase 
zelo lokalno organizirana in da ješe vedno veliko 
nezaupanje uporabnikov v trajnost dobave in 
kakovost goriva. 

V tem prispevku bomo podrobneje opisali 
stanje proizvodnje sekancev v Sloveniji. Zanjo 
se uporabljajo sekalniki, to so stroji, namenjeni 
predelavi okroglega lesa ali lesnih ostankov in 
odsluženega lesa neposredno v sekance. Sekalniki 
so lahko stacionarni ali vgrajeni na prikolici, tovor-
njaku oziroma nošeni na 3-točkovnem priklopu 
traktorja. Lahko jeopremljenz lastnim motorjem 
ali pa ga poganja traktor. Glede na moč sekalnike 
delimo v tri kategorije (KRAJNC etal., 2009):

– lahki sekalniki: navadno so nameščeni na 
3-točkovnem priklopu traktorja ali na prikolici. 
Poganja jih lahko traktorski ali lastni motor (moč 
20 do 30 kW). Obdelujejo lahko le les majhnih 
premerov (največ 20 cm), njihova zmogljivost 
pa je 20 t/dan oziroma do 5 nm3 sekancev na 
uro,– srednji sekalniki: nameščeni so na prikolici, 
navadno z lastnim motorjem (od 50 do110 kW). 
Sekajo lahko les s premerom do 30 cm, njihova 
zmogljivost ne presega 60 t/dan oziroma do 50 
nm3 sekancev na uro,– veliki sekalniki: name-
ščeni so na prikolicah ali na tovornjakih; včasih 
jih poganja motor tovornjaka, največkrat pa so 
opremljeni z lastnim motorjem (več kot 150 kW); 
sekajo lahko okrogel les velikih premerov (več kot 
30 cm) z zmogljivostjo več kot 60 t/dan oziroma 
več kot 50 nm3 sekancev na uro. 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v 
sklopu mednarodnega projekta BiomassTrade 
Centre 2 (več informacij o projektu je na bio-
masstradecentre2.eu) marca 2009 izdali Katalog 
proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji, marca 
letos pa smo omenjeni katalog posodobili. S Kata-
logom želimo prispevati k promociji proizvajalcev 
lesne biomase in k večji organiziranosti trga, 
kar bo omogočilo tudi večje zaupanje kupcev 
v ogrevanje z lesno biomaso kot obnovljivim 
in domačim virom energije. V sklopu izdelave 

Kataloga smo med lastniki strojev izvedli tudi 
anketo o proizvodnji lesne biomase.S pomočjo 
različnih virov informacij smo pridobili kontaktne 
podatke za 122 lastnikov sekalnikov, od katerih se 
jih je za objavo v Katalogu odločilo 97 (slika 1). 
SURS je v sklopu popisa kmetijskih gospodarstev 
v letu 2010 zajel 104 sekalnike za lesne sekance. 
Podatek je primerljiv s podatki, pridobljenimi s 
strani Gozdarskega inštituta. 

V raziskavo smo zajeli 57rezalno-cepilnih 
strojev, za objavo v Katalogu se jih je odločilo 47. 
V raziskavo smo zajeli tudi 68 cepilnih strojev 
večjihzmogljivosti, od katerih jih je v Katalog 
vključenih 61. Poudariti je treba, da zajeto število 
sekalnikov in rezalno-cepilnih strojev v Katalogu 
odraža realno stanje mehanizacije za proizvodnjo 
lesnih gorivna nivoju države, medtem ko število 
cepilnih strojev pomeni le manjši delež in ne 
predstavlja dejanskega stanja.SURS je v sklopu 
popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2010 zabe-
ležil 14.035 cepilnih strojev za prostorninski les, 
v letu 2000 pa 8.601. 

V Sloveniji po številčnosti prevladujejo srednji 
sekalniki (zmogljivost od 5 do 50 nm3/h). Takih 

Slika 1: Evidentirani stroji za proizvodnjo lesnih goriv v statističnih regijah Slovenije

je po naših podatkih 60 %, sledijo jim veliki 
sekalniki (zmogljivosti več kot 50 nm3/h) s 36 %. 
Lahki sekalniki zavzemajo najmanjši delež(4 %). 
Največ sekalnikov je v osrednjeslovenski regiji, 
sledita ji gorenjska in savinjska regija. Med znam-
kami sekalnikov v kategorijah lahkih in srednjih 
sekalnikov prevladuje domači proizvajalec Bojan 
Bider,s.p. – Kmetijski stroji, s 53 evidentiranimi 
stroji. Med srednje zmogljivimi sekalniki so poleg 
omenjenega slovenskega proizvajalca najštevilnejši 
sekalniki avstrijskega proizvajalca Eschlböch;26 
sekalnikov. V kategoriji velikih sekalnikov so 
najbolj zastopani sekalniki avstrijske znamke 
Mus-Max; v naš Katalog smo jih zajeli enajst. Poleg 
že omenjenih znamk sekalnikov smo evidentirali 
še sekalnike proizvajalcev: Heizohack, Pezzolato, 
Starchl, Jenz, Doppstadt, Bentele, Comptech, 
Junkkari, Willibald, Bruks, Woodsman in druge.

Čeprav po številu prevladujejo srednji sekal-
niki, pa veliko večino vseh proizvedenih sekancev 
proizvedejo veliki sekalniki. Podatki kažejo, da 
je bilo največ sekancev proizvedenih v savinjski 
regiji, sledijo ji osrednjeslovenska, jugovzhodna, 
pomurska, notranjsko-kraška in gorenjska regija. 
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Rezultat je razumljiv, saj so to regije, kjer je več 
velikih sekalnikov z zmogljivostjo več kot 50 
nm3/h. Proizvodnja v drugih statističnih regijah 
je občutno manjša. Zanimiva sta stanje s sekalniki 
in proizvodnja sekancev v osrednjeslovenski 
regiji, saj je v tej regiji največ sekalnikov, vendar 
je v primerjavi s savinjsko regijo proizvodnja 
sekancev za skoraj polovico manjša. Glavni razlog 
za to je po vsej verjetnosti različna izkoriščenost 
zmogljivosti sekalnikov v primerjanih regijah. 
Analiza je tudi pokazala, da je proizvodnja malih 
sekalnikov dejansko zanemarljiva. Na sliki 2 je 
prikazana primerjava proizvodnje lesnih sekancev 
med letoma 2007 in 2010. Kot lahko vidimo, se je 
proizvodnja sekancevnajbolj povečala v savinjski 
in pomurski regiji. 

Pridobljeni podatki kažejo, da je bila proizvo-
dnja sekancev v letu 2010 s sekalniki, zajetimi v 
raziskavo, okrog 850.000 nm3. Glede na podatke 
iz študije v letu 2008 se je proizvodnja sekancev 
bistveno povečala. Proizvodnja lesnih sekancev v 
letu 2007 je bila ocenjena na 460.000 nm3. Torej se 
je v zadnjih treh letih povečalo število sekalnikov 
(za 97 %)iz 62 na 122 evidentiranih sekalnikov, pa 
tudi proizvodnja lesnih sekancev (za 85 %). V letu 
2010 je bilo 31 % vhodne surovine za proizvodnjo 
sekancevokrogel les slabše kakovosti, medtem 
ko je bilo preostalih 69 % sestavljenih iz sečnih 

ostankov, lesnih ostankov iz lesnopredelovalne 
industrije ter odsluženega lesa. To potrjuje pred-
postavko, da je trenutno cena drv tako ugodna, da 
je ekonomičneje iz okroglega lesa slabše kakovosti 
izdelovati drva, za sekance pa je primeren le les 
najslabše kakovosti, droben les, sečni ostanki ter 
seveda lesni ostanki (iz predelave).

Med tistimi lastniki sekalnikov, ki sekance 
prodajajo in jih nimajo zgolj za lastno porabo, 
jih 40 % sekance prodaja v domačo občino, 60 
% pa v sosednje in druge v Sloveniji. Povprečna 
prevozna razdalja po Sloveniji, kamor proizvajalci 
prodajo večino svojih sekancev, znaša 40 km. 
V tujino prodaja 18 % proizvajalcev sekancev, 
ki so v letu 2010 izvozili kar 27 % evidentirane 
proizvodnje sekancev. Največji delež skupne 
proizvodnje sekancev v tujino izvozijo lastniki 
velikih sekalnikov. 

V Katalog smo zajeli tudi manjši delež (108 
strojev) proizvajalcev polen v Sloveniji, ki na leto 
proizvedejo okoli 45.000 prm drv, kar na državnem 
nivojudejansko ne pomeni pomembnega deleža. 
Je pa zanimiv podatek, da ti proizvajalci skoraj 
20 % svoje letne proizvodnje izvozijo v tujino. 
Kot smo že omenili, je v Sloveniji veliko manjših 
proizvajalcev polen in jih je praktično nemogoče 
zajeti v analizo. Po podatkih proizvajalcev ter 
ponudnikov cepilno-rezalnih strojev menimo, 

da smo večino lastnikov teh strojev zajeli v 
našo raziskavo. Podobno kot pri sekalnikih tudi 
tu ugotavljamo, da smo z anketiranjem v letu 
2011 zajeli bistveno večjo količino proizvodnje 
(štirikrat več kot leta 2008). To je lahko rezultat 
obsega anketiranja, lahko pa kaže na dejansko 
povečevanje proizvodnje drv. 

Po številu med cepilnimi stroji prevladujejo 
cepilni stroji proizvajalca Posch (44 %), sledi 
mu domači proizvajalcev cepilnih strojev Krpan 
(16 %). Med cepilno-rezalnimi stroji prevladuje 
domači proizvajalec Tajfun, ki praktično obvladuje 
trg s temi stroji. 

Podatke o proizvodnji lesne biomase je mogoče 
pridobiti tudi iz Vprašalnika o gozdarski dejavnosti 
(GOZD/MEHAN), kiga izvaja SURS. Vprašalnik 
morajoizpolniti vsi poslovni subjekti v Sloveniji, 
ki so registrirani za gozdarsko dejavnost. V 
sklopu vprašalnika so zajeti podatki o dodelavi 
lesa in izdelavi sortimentov ter njihovi prodaji, 
ki so del realnega stanja na slovenskem trgu. 
Za našo analizo o proizvodnji lesne biomase so 
predvsem pomembni podatki o proizvodnji drv 
in lesnih sekancev ter njihovi prodaji. Za leto 
2010 je podatke o proizvodnji drv prispevalo 
56 poslovnih subjektov, ki so skupno proizve-
dli 113.472 m3 drv. V letu 2010 je proizvodnja 
sekancev znašala 36.549 m3, podatke je prispevalo 
petnajst poslovnih subjektov. V letu 2010 je 59 
poslovnih subjektov skupaj prodalo 200.060 m3 
drv, štirinajst podjetij pa je prodalo 42.813 m3. 
Zaradi različnega zajema podatkov in relativno 
majhnega števila poslovnih subjektov, zajetih z 
vprašalnikom GOZD/MEHAN, je primerjava 
podatkov med študijama praktično nemogoča. 

Omenimo še stanje proizvodnje lesnih pelet 
v naši državi, ki se v zadnjem času vedno bolj 

uveljavljajo, vendar je v Sloveniji njihova proizvo-
dnja bolj ali manj konstantna že od leta 2005. Po 
podatkih proizvajalcev pelet in briket le-teh na 
leto proizvedejo od 55.000 t do 60.000 t. V letu 
2011 je začela obratovati nova peletirnica z letno 
proizvodnjo 6.000 t, v letu 2013 pa naj bizačeli 
s proizvodnjo še dve novi tovarni, obe z letno 
proizvodnjo okrog 60.000 t pelet. To pomeni, da 
se bov Sloveniji v prihodnjem letu proizvodnja 
lesnih pelet potrojila. 

Omenjeni katalog proizvajalcev lesnih sekancev, 
polen ter nekaterih izvajalcev del v gozdovih je v 
tiskani obliki na voljo na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije, v elektronski obliki pa na: www.bio-
masstradecentre2.eu. Na omenjeni spletni strani 
bo avgusta 2012 objavljen iskalec proizvajalcev 
lesnih goriv, v katerega bodo poleg proizvajalcev 
iz Slovenije vključeni še proizvajalci iz Avstrije, 
Italije, Španije, Hrvaške, Romunije, Grčije, Nem-
čije ter Irske. 
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Slika 2: Primerjava proizvodnje lesnih sekancev med letoma 2007 in 2010 po statističnih regijah v 
Sloveniji
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Odbor izpostave Radovljica pri Kmetijsko goz-
darski zbornici Slovenije in Kmetijsko gozdarski 
zavod Kranj sta 30. marca 2012 v dvorani GG Bled, 
pripravila posvetovanje s perečo problematiko 
»Škoda po jelenjadi«. Posveta so se udeležili lovci, 
gozdarji, kmetje in kmetijci. Torej vsi tisti, ki so na 
nek način povezani z jelenjadjo. Namen posveta je 
bil zvedeti več o škodah, ugotoviti obseg škod in 
na nanje opozoriti ter kako ravnati pri upravljanju 
z jelenjadjo, da bo škod čim manj.

Kakšne so razmere pri ravnanju z jelenjadjo in 
škode je bilo razloženo v kar sedmih referatih. V 
razpravi so bile predlagane rešitve, ki so vredne 
obravnave v strokovnih krogih.

Splošno o jelenjadi, sistematiki, izvoru in 
razprostranjenosti v Sloveniji in na Gorenjskem 
je v referatu prikazal Miran Hafner. Kakšne so 
škode po jelenjadi v zasebnih gozdovih Slovenije 
je obrazložil Andrej Andoljšek. Opis, ugotavljanje 
in preprečevanje škod v gozdu ter višino odstrela 
jelenjadi na Gorenjskem je podal Blaž Černe. 
Kakšen so razmere na kmetijskih površinah in 
pridelkih ter kakšna je vloga kmetijske svetovalne 
službe pri tem je obrazložila Marija Kalan. Z refe-
rati sta lovce zastopala Janko Ferjan za Gorenjsko 
lovsko upravljavsko območju in Miha Marenče 

škoda po jelenjadi na Gorenjskem
za zavod Triglavski narodni park. Kako pa škodo 
občutijo lastniki gozdov in kmetijskih zemljišč je 
v svojem referatu podal Jože Soklič. 

Povzetek referata Mirna Hafnerja
Navadni jelen je na Slovenskem prisoten že vsaj 
100.000 let. O prisotnosti nekdaj pričajo številne 
paleontološke najdbe, v starem, srednjem in novem 
veku pa upodobljeni prizori lova, zemljepisna 
imena, lovski predpisi ter drugi pisni viri. Na 
osnovi nekaterih virov lahko sklepamo, da je bila 
jelenjad v začetku 19. stoletja v Sloveniji pogosta. V 
obdobju po revolucionarnem letu 1848 je bila jele-
njad po Sloveniji praktično iztrebljena. Ob koncu 
19. stoletja so se nekateri posamezni veleposestniki 
ponovno pričeli zavedati pomena jelenjadi in so 
jelenjad naseljevali v obore, iz njih pa je jelenjad 
uhajala tudi v prosto naravo. Najpomembnejše 
obore so bile v Kokri, Jelendolu, Planini, na 
Snežniku in na Pohorju. Kasneje so obore podrli, 
jelenjad se je sprva pojavljala v bližini obor, kasneje 
pa tudi v širšem prostoru. Številčnost jelenjadi v 
Sloveniji je pričela sprva počasi, nato pa hitreje 
naraščati. Odvzem jelenjadi v Sloveniji je okoli leta 
1970 znašal okoli 1000 glav, danes znaša odvzem 
preko 5000 glav. Današnja razširjenost jelenjadi v 

Gozdarstvo v času in prostoru

Sloveniji je posledica osnovanja nekdanjih obor in 
naseljevanja jelenjadi, lovne politike in zakonodaje, 
odnosa do plenilcev (predvsem volka) in spremi-
njanja naravnih razmer v 20. stoletju. Osnovna 
značilnost prostorskih sprememb v Sloveniji v 
povojnem obdobju (generalno pa v zadnjih sto 
letih) je zaraščanje kmetijskih površin (predvsem 
travnikov in pašnikov) z gozdom ter intenziviranje 
izkoriščanja gozdov. Zaradi sprememb v okolju 
so se spremenile (povečale) nosilne zmogljivosti 
habitatov, s tem pa tudi njihova primernost za 
življenje jelenjadi.

Navadni jelen spada v razred sesalcev, red 
sodoprstih kopitarjev ter družino jelenov. V 
lovskem izrazoslovju ga imenujemo jelenjad. 
Osnoven življenjski prostor jelenjadi je gozd, 
rada se zadržuje tudi ob gozdnem robu ozi-
roma izstopa na travne površine. Pomemben 
prehranski vir so trave in zelišča, če jih le ima v 
zadostnih količinah. V okolju z manjšo količino 
trav intenzivneje uporablja druge prehranske vire 
(npr. mladje gozdnega drevja in grmovja). Gre 
za poligamno živalsko vrsto z izrazito izraženim 
spolnim dimorfizmom, samci se v telesni velikosti 
močno razlikujejo od samic. Živali se združujejo 

v skupine, samice s potomstvom so od samcev 
pogosto prostorsko ločene. V zimskem obdobju se 
živali in njihove skupine koncentrirajo na klimat-
sko bolj ugodnih predelih (toplota, nižja snežna 
odeja), kjer so pogosto tudi postavljena krmišča. 
Velikost skupin je povezana s številom jelenjadi 
(gostoto populacije) ter s količino in prostorsko 
porazdelitvijo hrane. Na rabo prostora vplivajo 
številni okoljski dejavniki povezani predvsem s 
količino, kakovostjo in prostorsko razporeditvijo 
hrane ter s kritjem pred vznemirjanjem ter pred 
neugodnimi klimatskimi razmerami. Zaradi 
načina prehranjevanja in združevanja v skupine 
lahko jelenjad nekaterim dejavnostim (gozdar-
stvo) povzroča občutno ekonomsko škodo ali 
lokalno ovira ali celo onemogoča obnovo gozdov. 
V prosti naravi ne moremo ugotoviti dejanskega 
števila živali, zato pri upravljanju z jelenjadjo 
uporabljamo kontrolno metodo v najširšem 
pomenu besede. Spremljamo številne kazalnike 
v populaciji (zdravstveno stanje, telesne mase, 
izgube zaradi bolezni…) in v okolju (objedenost 
mladja gozdnega drevja, škode…) in na njihovi 
osnovi sklepamo na število jelenjadi. Podatki ne 
povedo kolikšno je dejansko številčno stanje div-
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jadi v populaciji, povedo pa nam ali jo je preveč, 
premalo ali ravno prav, glede na prehrambno 
sposobnost okolja. Rezultati analiz so osnova 
za bodoče ukrepanje, to je za višino in sestavo 
posegov v populacijo z odstrelom.

(Povzetek pripravil avtor referata.)

Povzetek referata Andreja Andoljška
Jelenjad je razširjena skoraj po vsej Sloveniji, 
marsikje pa njena številčnost ni usklajena z oko-
ljem. Posledice prevelikih populacij se kažejo v 
okolju in na populaciji sami. Posledice v okolju se 
odražajo v objedanju gozdnega mladja, selekciji 
pomladka (najbolj na udaru so jelka in plemeniti 
listavci), v starejših sestojih pa prihaja predvsem 
v zimskem času tudi do lupljenja (obgrizenja) 
debel. Poškodovani so najvrednejši deli dreves. 
Preštevilčnost se odraža tudi na populaciji sami 
z nižjimi telesnimi težami in težami rogovja, 
parjenju v sorodu.

Še ne dovolj raziskan je tudi vpliv krmljenja. 
V letu 2011 je bilo v Sloveniji položeno skupaj 
4200 t krme. So argumenti za in argumenti proti 
krmljenju.

Izplačane odškodnine za škode po jelenjadi so v 
letu 2011 znašale nekaj nad 76 000 €, od tega manj 
kot 1000 € v gozdovih. Dejanska škoda je bistveno 
večja, saj se veliko škod sploh ne prijavi. Problem 

je tudi ocenjevanje škod, saj zakonodajalec še ni 
pripravil uredbe o opredelitvi škod in metode in 
merila za ugotavljanje njihove višine. Posledica 
tega je, da se sistem ocenjevanja po Sloveniji 
neenoten, marsikje le približen kompromis med 
oškodovancem in upravljavci lovišč. Še posebno 
je težko določiti popašenost travinja na travnikih 
in pašnikih. Raziskave na Kočevskem so poka-
zale, da je popašenost kar 50 %, v izpostavljenih 
legah tudi več. Ocenjevanje škod v gozdovih je 
prepuščeno sodnim cenilcem.

Sodelovanje lastnikov zemljišč v postopkih 
načrtovanja upravljanja z divjadjo ni zadovoljivo.

Neavtohtone vrste ( damjak) ne sodijo v prosto 
naravo ampak le v obore.

(Povzetek pripravil avtor referata.)

Povzetek referata Blaža černeta
Poškodbe v gozdovih po rastlinojedih parkljarjih 
so eden izmed problemov, s katerimi se srečujemo 
pri upravljanju z gozdovi. Nastale poškodbe so 
največkrat lokalno zgoščene (območja zimova-
lišč). Prostorsko najbolj razširjeno je objedanje 
gozdnega mladja, medtem ko je najbolj proble-
matično obgrizanje debel nekaterih drevesnih 
vrst kot tudi samo lupljenje. Večina poškodb 
nastane v času prehranske ožine, to je v zimskih 
mesecih. Stopnja poškodovanosti pa je povezana 
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tako z gostoto divjadi kot tudi vremenskimi 
razmerami. Objedenost gozdnega mladja Zavod 
za gozdove Slovenije tekoče spremlja in je eden 
izmed kazalnikov usklajenosti med rastlinsko 
in živalsko komponento v gozdovih. Rezultati 
zadnjega popisa objedenosti iz leta 2010 kažejo, 
da znaša skupna objedenost v Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju 28 %, od tega 10% pri 
iglavcih in 39% pri listavcih.
Objedenost je večja pri nekateri divjadi bolj prilju-
bljenih vrstah (gorski javor, jesen, jelka), manjša 
pa pri bukvi in smreki. Kljub dokaj visoki stopnji 
objedenosti pa zaenkrat ugotavljamo, da izven 
dosega gobca, še vedno preraste zadostno število 
posameznih drevesnih vrst. Največji konflikt med 
rastlinsko in živalsko komponento pa se v gozdovih 

odraža v obgriženosti posameznih drevesnih vrst. 
Jelenjad na območjih povečanih koncentracij, 
predvsem v času prehranske ožine z obgrizanjem 
debel povzroča močna poškodovanja. Najbolj so 
ogrožena mlajša drevesa (letvenjaki, drogovnjaki) 
smreke, jelke, jesena ter nekateri mehki listavci. Za 
razliko od objedanja poškodbe zaradi obgrizanja 
kot tudi lupljenja povzroča izključno jelenjad. 
Same poškodbe se sistematično spremljajo in 
služijo kot eden izmed kazalnikov pri določanju 
vsakoletne višine odvzema jelenjadi. Najbolj 
ogrožena območja so Martinček, Rovtarica, ter 
obronki Mežakle in Jelovice. Raziskave kažejo, 
da se praktično vsa od jelenjadi poškodovana 
drevesa naselijo glive (npr. rdeča trohnoba pri 
smreki). S tem pride do močnega ekonomskega 
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razvrednotenja prvega sortimenta pri hlodovini 
kot tudi oslabitve mehanske stabilnosti dreves. 
Zgolj manjše poškodbe ne pustijo trajnih posledic 
na drevju. 

Tretja oblika poškodb v gozdovih je lupljenje debel. 
Je manj pogosta oblika poškodb, ki se razlikuje 
od obgrizanja po tem, da nastane v času, ko je 
drevje v soku.
Samo stopnjo poškodovanosti lahko zmanjšujemo 
na različne načine predvsem pa z intenzivnim 
poseganjem v populacije (odstrel), z zaščito 
ogroženih sestojev ter s povečanjem prehranske 
ponudbe v gozdovih. Ostali ukrepi so manj 
pomembni. 

Ker je jelenjad vrsta, ki velja za najbolj proble-
matično pri gospodarjenju z gozdovih, je vsako 
leto pri določitvi višine odvzema dan poseben 
poudarek tej vrsti. Višina odvzema pri jelenjadi je 
na Gorenjskem v zadnjih desetletjih konstantno 
naraščala. Kulminacijo odvzema smo zabeležili v 
letu 2005 oz. 2006 (odvzem je znašal 744 oz. 738 
živali). V zadnjih petih letih se je odvzem ustalil na 
cca 650 živalih, v letu 2011 pa je znašal 514 živali. 

Močan poudarek je dan tudi preprečevanju 
poškodb oz. zaščiti gozdnega mladja. V ta namen 
se predvsem preko subvencioniranja zaščitnih 
ukrepov (premazi, tulci, mreže) v gozdove vla-
gajo znatna sredstva. V letu 2010 je bilo na ravni 
celotne Slovenije porabljeno 127.000 tulcev, 8.000 
kg premazov ter 13.500 m mrež, kar znese cca 
600.000 evrov. 

Tretji pomemben ukrep s katerim lahko bistveno 
zmanjšamo stopnje poškodovanosti pa je ustvar-
jenje boljših prehranskih pogojev za divjad. 
Neposredno prehranske pogoje izboljšujemo z 
raznimi biomeliorativnimi ukrepi (vzdrževanje 
pasišč, grmišč, gozdnega robu), posredno pa z 
intenziviranjem sečenj v gozdovih in oblikovanjem 
novih pomladitvenih jeder.
(Povzetek pripravil avtor referata.)

Povzetek referata Marije Kalan
Regijska komisija za določevanje višine škod po 
divjadi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, t. j. 
komisija katera rešuje škode po divjadi, kadar se 
lovci z oškodovancem ne morejo uskladiti glede 
višine škode je v letih 2005 – 2011 imela skupaj 
12 obravnav. Največ obravnav je bilo na škodah 

po jelenu, kjer se je škoda ocenjevala na travinju 
in v gozdu (popašena travna ruša, poškodovano 
mladje).

Na kmetijskih površinah jelenjad najpogosteje 
povzroča škodo na pašnikih, travnikih in sadov-
njakih. Na pašnikih odvzema hrano živini, na 
travnikih je manjši prvi odkos. Problemi so še večji 
v letih s spomladansko sušo. Jelenjad na travinju 
povzroča zgolj neposredno škodo (zmanjšuje 
pridelek), na sadnem drevju in v gozdovih pa je 
veliko večja posredna škoda, kjer obžrta drevesa 
slabše rastejo in hitreje propadejo.

Velik problem povzroča jelenjad tudi pri sili-
rani krmi v silosih in v balah. V silosih, kot tudi 
pri balah poškoduje folijo s katero se prekriva 
silažni kup ali je z njo ovita bala travne silaže. 
Na mestih, kjer je folija poškodovana spomladi, 
ko se ogreje začne plesnenje silaže, taka krma je 
za živali neuporabna. Jelenjad se vse pogosteje 
hodi krmit tudi v koritaste silose s travno silažo, 
zlasti na visokogorskih kmetijah. V takih prime-
rih se poleg poškodovanja folije s katero je silos 
prekrit, pojavlja še problem onesnaženja krme z 
iztrebki jelenov. Tako onesnažena krma je tudi 
neprimerna za krmljenje živali in se mora zavreči 
na kompostni kup.

Neposredna škoda po jelenih, ki nastane na 
silirani krmi je večja od škode, ki nastane s pašo 
travne ruše spomladi. Opažamo, da se kljub 
ustrezni zaščiti skladišč krme z ograjami škoda 
še pojavlja. 

Poleg jelenjadi škodo na trajnem travinju v hri-
bovskem in gorsko višinskem območju povzroča 
tudi divji prašič, ki razrije travno rušo. Opažamo, 
da se razrita travna ruša po divjem prašiču, zaradi 
vse pogostejšega pomanjkanja vlage počasneje 
obrašča, zato so lahko tudi škode večje. 

V nižinskem območju na kmetijskih površinah, 
zlasti na površinah, kjer se pridelujejo vrtnine, 
največ škode povzroča srnjad, zajci in sive vrana. 
Opažamo, da se škode kljub ustrezni zaščiti površin 
pojavljajo, saj se divjad zelo hitro zna prilagoditi 
sodobnemu načinu življenja, hrup je ne moti več. 

Vloga kmetijsko svetovalne službe pri odpra-
vljanju škod po divjadi je v tem, da oškodovan-
cem t. j. kmetom nudi pomoč pri prepoznava-
nju škod na kmetijskih površinah, svetuje pri 
odpravljanju posledic, kmete seznanja s postopki 
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pravočasne in pravilne prijave škod po divjadi 
upravljavcem lovišč oz. zavodu za gozdove Slo-
venije, zato, da bi bila škoda lahko čim bolj in 
čim prej tudi odpravljena. Lastnike kmetijskih 
zemljišč kjer se škoda pojavlja seznanja tudi z 
zahtevo 53. člena zakona o divjadi in lovstvu, 
kjer je predpisano, da mora lastnik kmetijskih 
zemljišč tudi postoriti vse, da do škod nebi 
prihajalo (ograje, zaščita). 

Glede na pogostnost pojava škod tudi v kme-
tijsko svetovalni službi ugotavljamo, da populacije 
divjadi, ki povzročajo škode v kmetijstvu še vedno 
naraščajo. Zato smo mnenja, da je uravnavanje 
populacij v bodoče potrebno prilagoditi tudi 
klimatskim spremembam. Milejše zime omogo-
čajo boljše preživetje, zato bi bila zelo dobrodošla 
analiza števila populacije posameznih vrst divjadi 
na enoto površine – »obtežba«. Zelo pomembno 
pri vsem tem pa je dobra komunikacija med upra-
vljavci lovišč in kmeti, ki kmetujejo na območjih, 
kjer se divjad zadržuje. Z dobro komunikacijo, 
predvsem pa z upoštevanjem obojestranskih 
stališč, lahko v določenem obdobju pričakujemo 
zmanjšanje škod po divjadi in zadovoljstvo vseh 
uporabnikov prostora kjer so sedaj škode po 
divjadi aktualne. 

(Povzetek pripravila avtorica referata.)

Povzetek referata Janka Ferjana
Na Gorenjskem je jelenjad, z izjemo izrazito 
nižinskih lovišč, prisotna v celotnem lovsko upra-

vljavskem območju. Gostota populacije je najvišja 
na območju Karavank in Kamniško Savinskih Alp, 
z obrobjem Jelovice in na območju Zgornjesavske 
doline. Od skupno 42 lovišč na Gorenjskem, zgolj 
10 – 15 lovišč na letni ravni nima evidentiranega 
odvzema jelenjadi. Po noveli Zakona o divjadi 
in lovstvu so upravljavci lovišč dolžni izvajati 
načrtovano višino odvzema. V primeru, da 
načrt ni ustrezno realiziran so upravljavci lovišč 
v prekršku po katerem je globa najmanj 4.200 €. 
Leta 2009 je bila upravljavcem lovišč dodeljena 
koncesija za trajnostno upravljanje z divjadjo. 
Če upravljavec – koncesionar dve leti zapored 
ne izpolnjuje načrtovanega odvzema mu preti 
odvzem koncesije.

Dejstvo je, da je problematika s škodami v 
gozdovih postala zelo pereča, posebej na Jelo-
vici. Predvsem leta z debelejšo in dolgotrajno 
snežno odejo so prispevajo k večjim škodam v 
gozdovih ter tudi k izgubami med jelenjadjo. Je 
pa dejstvo, da se škod v gozdu ne more preprečiti. 
Dokler bo jelenjad bodo tudi škode. V celoti bi 
jih lahko preprečili s totalnim odstrelom ali da bi 
vse zagradili. Lahko pa škode omilimo, da bodo 
znosnejše. To je možno z intenzivnim izvajanjem 
odstrela na daljše obdobje in ustvarjanje ustre-
znejših življenjskih pogojev (intenzivnejša sečnja 
v gozdovih, z vzdrževanjem košenic, grmišč in 
delno tudi z zimskim krmljenjem). 

Uveljavljanje odškodnin za škodo v gozdovih 
je zadnji ukrep, ki se ga lastniki poslužujejo. 
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V zadnjih petih letih (2007 – 2011) le bilo 
na Gorenjskem lovsko upravljalskem območju 
izplačane škode po jelenjadi 8.388 €, od tega 
lani 321 €. Izplačane odškodnine v gozdovih so 
največkrat bistveno nižje od realno povzročene 
škode. Izplačilo realna ocena škode bi verjetno 
pomenilo propad lovske družine, saj je povprečni 
bruto prihodek lovišča okoli 5.000 €/letno. In kaj 
potem, če bi se propad lovskih družin zgodil? 
Prijava škod s strani lastnikov je zgolj ena izmed 
palic za lovske družine, potem so inšpekcijske 
službe, odvzem koncesije. 

Vse to se v lovskih družinah odraža z izvr-
ševanjem načrtovanega odvzema. Za doseganje 
načrtovanega odstrela bi bili koristni skupni lovi, 
podaljšana lovna doba, osveščanje članstva preko 
delovnih akcij (premazi, zaščita, pogozdovanje….) 
delo v okolju.

In kako naprej?
Predvsem se morajo načrtovani ukrepi izvajati 

in treba je iskati kompromisne rešitve med vsemi 
uporabniki prostora.

Lovci se bomo potrudili, da bodo načrtovani 
ukrepi realizirani, navkljub vsem težavam s kate-
rimi se srečujemo.

Povzetek referata Mihe Marenčeta
Javni zavod Triglavski narodni park upravlja z 
loviščem s posebnim namenom (LPN) Triglav. Za 
lovsko upravljanje je pomembna delitev LPN Tri-
glav na varstvena območja. Lov se izvaja v drugem 
in tretjem varstvenem območju. V LPN Triglav 
se že nekaj desetletij sistematično spremlja stanje 
(monitoring) divjadi. Zbrani podatki prikazujejo 
trende gibanja populacijske dinamike za posa-
mezno živalsko vrsto. Za jelenjad v LPN Triglav 
je značilno, da so bile posamezne živali opažene 
že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Sledil je 
trend nenehnega prostorskega širjenja ter s tem 
številčnega povečevanja. Danes je jelenjad prisotna 
praktično povsod v LPN Triglav. Višina odvzema 
(odstrel in izgube) jelenjadi je sledila številčnemu 
povečevanju: iz desetletja 1970 – 1980, ko je znašal 
odvzem 47 živali, je od leta 2001 – 2010 znašala 
že 628 živali. V zadnjem desetletju je bila realiza-
cija načrtovanega odvzema v mejah dopustnega 
odstopanja. Jelenjad je vrsta, ki je v LPN Triglav 
povzročila največ škod oziroma odškodninskih 
zahtevkov in izplačil. Število odškodninskih zah-
tevkov se je v obdobju 2000 do 2012 gibalo okoli 
25. V tem obdobju je bilo za škode po jelenjadi 

skupaj izplačanih okroglih 15.000 €. Polovico te 
vsote je bilo izplačane za spomladansko popašenost 
travinja, ostalo pa za škode na sadnem drevju, na 
poljščinah, silaži, ograjah in na gozdnem drevju. 
Vse škode so bile sporazumno poravnane. Tri 
primere škod v gozdu je obravnavala državna 
komisija za ocenjevanje škod po divjadi. Tudi te 
škode so bile sporazumno izplačane. 

(Povzetek pripravil avtor referata.)

Povzetek referata Jožeta Sokliča
Jože Soklič je lastnik kmetije s 50 ha gozdov in 25 
ha kmetijskih površin, od tega je 12 ha površine 
planina na Jelovici. V zadnjih 10 letih opaža zelo 
velik odstotek škode, ki jo povzroča jelenjad v 
njegovih gozdovih in na kmetijskih površinah kar 
povzroča trenutni in dolgoročni izpad dohodka 
in posledično dodatna dela.

Največjo škodo je utrpel v letu 2006, ko je 
jelenjad z lupljenjem (obgrizenjem) debel uničila 
1,9 ha mladega gozda, od tega 1,5 ha smrekovega 
letvenjaka in 0,4 ha smrekovega drogovnjaka. 
Prvič je škodo tudi prijavil na krajevno običajen 
način, na kar so se odzvale pristojne službe ZGS 
in predstavniki LD. Na kraju samem je bilo ugo-
tovljeno s strokovnjakom ZGS, da je bilo močno 
poškodovanih 80 - 90 % dreves od katerih je 20% 
plemenitih listavcev.

Potrebno je bilo izvesti prilagojeno odkazilo 
močno poškodovanih dreves, ki ga je izvedel 
revirni gozdari in pri tem so v sestoju ostala manj 
poškodovana drevesa pri katerih je bila ugotovljena 
zmanjšana kvaliteta za 35%. Z deli so pričeli takoj 
in zanj porabili 80 ur.

Ker je stroka ocenila škodo samo v odstotkih, 
so ga z LD obvestili, da se dogovorijo za višino 
škode in naj sam oceni škodo kakršna dejansko 
je, vključno z silažnimi balami katere so bile 
shranjene na travniku in jih je skupaj s PVC folijo 
pojedla jelenjad preko zime.

Zanj je bil gozd v bližini doma, zasajen pred 
tridesetimi leti, neprecenljive vrednosti. Ocenil 
je škodo glede na število dreves, ki jih nebi bilo 
potrebno posekati zaradi redčenja in so bila v 
najlepši rasti. Takšnih je bilo 170 debeline od 8-25 
cm za katere je zahteval 2.750 € ali 16 € po kosu. 
Za ta les ni dobil nič, ker takrat na trgu ni imel 
nobene cene, lahko ga je porabil le za kurjavo in 
nekaj za ogrado. Delo je opravil v 37 urah (358 
€). Zmanjšanje kvalitete sestoja je ocenil za 4.375 
€ in škode na silažnih balah za 166 €.

Dejanska škoda po njegovih izračunih je bila 
7.291 €. Od LD je prejel 800 € in za nego gozda 
od EU 250 €. LD je izpodbijala strokovnost ocene 
škode ZGS ker ni bila podana površina prizadetega 
gozda in ne število posekanih dreves. Ker LD ni 
imela sredstev za poplačilo škode mu je zato lahko 
ponudila le 800 € kar je tudi sprejel.

Škode po jelenjadi se v njegovih gozdovih redno 
ponavljajo, stalna škoda je na pašniku zaradi popa-
šenosti, na koruzi, koruzni silaži, ki jo imama v 
neposredni bližini kmetije. Letno v povprečju 
njegovo gospodarstvo utrpi cca za 1000 € škode po 
jelenjadi in zvereh.

Pravi, da je škodo težko dokazati, ker sam ni stro-
kovnjak in je težko izračunljiva, še težje pa izplačljiva. 
Odločil se je, da škode po jelenjadi ne prijavlja več.

Razprava
V razpravi je bilo podanih kar nekaj predlogov za 
zniževanje škode. Oblikovati bi morali mirne cone 
za jelenjad, spremeniti lovno dobo, omogočiti lov na 
jelenjad tudi ponoči, povečati odstrel in z odstrelom 
uravnavati spolno razmerje, povečati pašne površine 
za jelenjad. Davčni ukrepi bi morali spodbuditi 
lastnika k intenzivnejšemu gospodarjenju z gozdom 
in povečati delež mladja. Lovci bi se morali z etičnim 
kodeksom zavezati, da bi lastnike zemljišč obvestili o 
škodi. Seveda prvo pa je, da morajo upravljavci lovišč 
dosledno izpolnjevati načrte za upravljanje z jelenjadjo.

Ugotovitve
Lahko ugotovimo, da je posvet potekal strpno in v 
konstruktivnem vzdušju med načrtovalci (gozdarji), 
lovci (upravljavci) kmetijci in kmeti (oškodovanci). 
Veliko je bilo predlogov kako ravnati pri upravljanju 
z jelenjadjo, da bo škod čim manj. Podrobno so bile 
škode opisane, ni pa bil ugotovljen obseg škod, podane 
so bile le izplačane odškodnine. Vsekakor pa je bilo 
ugotovljeno, da je škod preveč in da so velik problem. 
Gozdarji ugotavljajo le stanje objedenosti glede na 
gospodarjenje z gozdovi in načrtovanjem upravljanja 
z jelenjadjo. Ekonomska škoda pa ni ugotovljena. Po 
ocenah so škode veliko večje od izplačanih odškodnin. 
Posvet ni bil namenjen povečati obseg odškodnin, 
kar je zadnja možnosti, ki jo bo potrebno izkoristiti, 
če se razmere ne bodo izboljšale, ampak opozoriti 
stroko, da pripravi take rešitve, ki bodo sprejemljive 
za vse in naj bi jih s pomočjo politike uveljavi v praksi.

Laze, v aprilu 2012
Jože SKUMAVEC, inž. gozd.
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Glavni cilj projekta je izmenjava znanj, izkušenj 
in primerov dobrih praks med sodelujočimi 
regijami na področju uporabe informacijskih 
sistemov pri monitoringu gozdnih požarov. V 
okviru dvoletnega Interreg IVC projekta (zaključi 
se januarja 2013) bo opravljena analiza obstoječih 
informacijskih sistemov za zgodnje odkrivanje, 
učinkovito upravljanje in obvladovanje gozdnih 
požarov, ocenitev škode ter možnosti sanacije 
požarišč. Primeri dobrih praks bodo z upošte-
vanjem regionalnih razlik (topografija, podnebje, 
gozdni tipi) preneseni v regionalne akcijske načrte. 
Prilagoditev informacijskih sistemov različnim 
potrebam in zahtevam posameznih držav, bo 
pripomogla k učinkovitejšem požarnem varstvu. 
Prenos znanja in izkušenj poteka v obliki terenskih 
ogledov, delavnic ter med- regionalnih izmenjav 
operativnega in strokovnega osebja.

V projektu sodeluje 11 partnerjev iz deve-
tih evropskih držav: Grčije, Italije, Španije, 
Portugalske, Velike Britanije, Bolgarije, Litve, 
Poljske in Slovenije. Vodilni partner je Univerza 
Zahodna Makedonija iz Grčije.

Prvo srečanje projektnih partnerjev je potekalo 
novembra 2010 v Grčiji (Atene). Drugo srečanje 
je bilo februarja 2011 v Bolgariji (Borovets), kjer 
so bile predstavljene dobre prakse vseh sodelujočih 
držav. Junija 2011 je sledilo srečanje v Španiji 
(Soria), septembra v Litvi (Kaunas) in decembra 
v Veliki Britaniji (Coventry).

Na omenjenih srečanjih so gostujoče države 
natančneje predstavile njihov način nadzorovanja 
požarov in uporabe informacijskih sistemov v 
primeru požara. Delovanje posameznih siste-
mov smo si udeleženci ogledali tudi na terenu. 
V letošnjem letu sta bili dve srečanji projektnih 

Projekt EFFMIS –
Uporaba informacijskih sistemov pri evropskem monitoringu gozdnih požarov 
European Forest Fire Monitoring using Information Systems [www.effmis.eu]

partnerjev. Marca v Italiji (Rim) in junija v Grčiji 
(Kozani), kjer smo predstavili in usklajevali 
regionalne akcijske načrte.

Najpomembnejši doprinos projekta za Slove-
nijo je prenos dobrih praks iz tujine za izboljšanje 
našega obstoječega znanja. Avgusta 2011 smo 
na Gozdarskem inštitutu Slovenije pripravili 
delavnico, na katero smo povabili predstavnike 
institucij, ki se ukvarjajo s problematiko goz-
dnih požarov v Sloveniji. Na delavnici smo s 
predstavniki deležnikov (Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, Slovenske železnice d.o.o., 

Ogled požarišča gozdnega požara v Grčiji (Kozani). (foto: Evelina Kutkaityte)

Opazovalni stolp v Španiji (Cabeza Alta, blizu kraja 
Soria). (foto: Saša Vochl)
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Uprava RS za zaščito in reševanje, IT-100 
d.o.o., Zavod za gozdove Slovenije) izbirali med 
predstavljenimi dobrimi praksami. Glede na že 
obstoječi sistem video nadzora Kras in potrebe 
po njegovi nadgradnji s termalnimi kamerami, je 
bila tako izbrana španska dobra praksa nadzora 
ter upravljanja s sistemom termalnih kamer za 
zaznavanje požarov. Delavnica je ob aktivnem 
in kreativnem sodelovanju udeležencev v celoti 
dosegla svoj namen.

Novembra 2011 smo na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije gostili ekipo španskih strokovnjakov iz 
regije Castilla y León. Prvi dan srečanja smo si na 
terenu ogledali lokacijo požara Šumka, ki je leta 
2006 prizadel okrog 1000 ha površin. Sodelavci 
z Zavoda za gozdove Slovenije (Marija Kolšek, 
Andrej Zadnik in Boštjan Košiček) so nam 
obširno in slikovito predstavili problematiko 
gozdnih požarov, vlogo ZGS ob pojavu požara 
ter sanacijo požara Šumka. Terenski ogled 
smo nadaljevali na hribu Trstelj, kjer se nahaja 
eden izmed stolpov s kamerami, ki so del video 
nadzornega sistema Kras. Njihovo delovanje sta 
nam predstavila Robert Žavbi iz podjetja IT-100 

d.o.o. in Karlo Tomšič z Uprave RS za zaščito in 
reševanje. V zaključnem delu terenskega ogleda 
smo obiskali Zavod za gasilno in reševalno 
službo Sežana - ekipo, ki nam lahko iz prve 
roke pove, kako je, ko zagori v naravi. Ogledali 
smo si regionalni nadzorni center in opremo, ki 
jo uporabljajo pri gašenju. Delovanje poklicne 
gasilske enote in način ukrepanja ob požarih sta 
nam predstavila Blaž Turk in direktor Igor Bole.

Drugi dan srečanja je bil namenjen predsta-
vitvi informacijskih tehnologij in opreme, ki 
jo uporabljajo pri zaznavanju in monitoringu 
požarov v naravi, v regiji Castilla y León, v 
severnem delu Španije. Rodrigo Gómez Conejo iz 
raziskovalnega centra Cesefor nam je predstavil 
problematiko gozdnih požarov v Španiji. Victor 
Cabrerizo z občinskega urada, ki se ukvarja tudi 
z raziskovanjem vzrokov požarov, je predstavil 
okvirno delovanje informacijskega sistema 
Emercarto. Natančnejše delovanje celotnega 
sistema Emercarto, nam je nazorno predstavil 
Jesús Campo iz podjetja Gesmacom. Celoten 
sistem namreč povezuje tako delovanje termalnih 
kamer, programske opreme, GPS sprejemnikov 
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Na posvetovanju o varovalnih gozdovih, ki je 
potekalo 12. in 13. aprila 2012 na Oddelku za 
gozdarstvo Biotehniške fakultete in v Soteski pri 
Bohinjski Beli, so bile izpostavljene številne ugo-
tovitve, problemi in usmeritve, ki jih povzemamo 
v nadaljevanju. V Sloveniji je 191.552 ha gozdov 
s prvo stopnjo poudarjenosti varovalne funkcije 
in 29.958 ha gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti 
zaščitne funkcije. Razglašenih varovalnih gozdov 
po Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim namenom (v nadaljevanju Uredba) je 
99.248 ha. Varovalna in zaščitna funkcija gozdov 
se ne prekrivata v celoti. Zakon o gozdovih pred-
videva financiranje načrtovanih del v varovalnih 
gozdovih iz proračuna RS, vendar opredelitve 
nujnih oziroma posebnih del v podzakonskih 
predpisih niso izdelane, zato je financiranje bolj 
izjema kot pravilo. Analize varovalnih in zaščitnih 
gozdov kažejo, da imajo le-ti precej enomerno 
strukturo, so slabo pomlajeni, z nizko gostoto 
dreves, prevladujejo odrasli in starejši sestoji, nego-
valna dela za pospeševanje stabilnosti in trajnosti 
pa se redko izvajajo. Nedejavno gospodarjenje 
je posledica številnih objektivnih dejavnikov, na 
primer skrajnostnih rastišč, majhne donosnosti, 
sprememb tehnologij izkoriščanja, nevarnega 
dela, slabe odprtosti in razdrobljene lastniške 
strukture. Na neizvajanje ukrepov vpliva tudi 
previdnost dela gozdarske stroke, ki pogosto 
razume negospodarjenje kot optimalno usmeritev 
za varovalne in zaščitne gozdove. Tudi negativni 
odzivi javnosti, ki težje sprejema gozdarske ukrepe 
na skrajnostnih rastiščih, niso v prid aktivnemu 
gospodarjenju. Naravni razvoj sestojev kaže na 
pešanje zaščitnih učinkov gozda pred naravnimi 
nevarnostmi, na zmanjševanje odpornosti in večjo 
občutljivost za naravne ujme. Temeljno sporočilo 
posvetovanja je, da je treba zagotoviti redno in 
celostno gospodarjenje z zaščitnimi gozdovi in 

Zaključki in usmeritve posvetovanja Varovalni gozdovi: 
presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospodarjenje
Jurij DIACI1, Jurij BEGUŠ2, Andrej BONČINA1, Andrej BREZNIKAR2, Dejan FIRM1, Zoran GRECS2, 
Marjetka JOŠT3, Marko KOVAČ4, Boštjan KOŠIR1, Edo KOZOROG2, Dragan MATIJAŠIć2, Jože PAPEŽ5, 
Robert ROBEK4, Stojan ROVAN6, Tihomir RUGANI1, Anica ZAVRL BOGATAJ2, Janez ZAFRAN2

1Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete
2 Zavod za gozdove Slovenije
3 Ministrstvo za okolje in kmetijstvo
4 Gozdarski inštitut Slovenije
5Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje, d. d.
6 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

delom varovalnih gozdov v pomenu usmerjanja 
trajnostnega razvoja gozda.

Gospodarjenje bi lahko spodbudili z usmerje-
nim delovanjem na naslednjih področjih:

1 Sprememba kategorizacije 
varovalnih in zaščitnih gozdov

Za večjo preglednost, boljše razumevanje (tudi 
javnosti in politike) in lažje sofinanciranje bo treba 
razmisliti o dopolnitvah kategorizacije varovalnih 
in zaščitnih gozdov. Pogoj za koriščenje sredstev 
iz evropskih skladov je razglasitev varovalnih in 
zaščitnih gozdov s pravnim predpisom in opre-
delitev nadstandardnih del. Ena izmed možnosti 
je razglasitev gozdov z izjemno poudarjeno zašči-
tno funkcijo kot gozdov s posebnim namenom. 
Druga možnost pa je uvrščanje zaščitnih gozdov v 
kategorijo varovalnih gozdov. V sklopu kategorije 
varovalnih gozdov bi bilo v tem primeru smiselno 
ločeno obravnavati: 1) varovalne gozdove brez 
ukrepanja; kjer ukrepi niso potrebni, mogoči 
ali smiselni (npr. ruševja, grmičasti gozdovi 
na prepadnih legah), 2) varovalne gozdove s 
prilagojenim ukrepanjem; kjer je gospodarjenje 
dopustno, vendar mora lastnik upoštevati posebne 
smernice za gospodarjenje (npr. varovalni goz-
dovi v širšem zaledju hudournikov in zaščitnih 
gozdov), 3) zaščitne gozdove, kjer je potrebno 
redno gospodarjenje in 4) varovalne gozdove, v 
katerih je potrebno ukrepanje za zagotavljanje 
drugih ekoloških funkcij (npr. funkcija biotske 
raznovrstnosti). Pretehtati je treba možnosti, 

Delavnica na 
Gozdarskem inštitutu 
Slovenije v avgustu 
2011. (foto: Laura 
Žižek Kulovec)

Terenski ogled na 
Krasu s španskimi 
strokovnjaki. (foto: 
Andreja Ferreira)

gasilcev na terenu in v gasilskih vozilih, spremlja-
nje meteoroloških podatkov in napovedovanje 
širjenja požara. Več informacij o sistemu lahko 
najdete na http://www.gesmacom.com/.

Za vsa morebitna vprašanja, predloge ali 
navezavo stikov s tujimi strokovnjaki s področja 
gozdnih požarov, smo vam na voljo na Gozdar-

skem inštitutu Slovenije, na Oddelku za načrto-
vanje in monitoring gozdov in krajine ali po 
elektronski pošti na andreja.ferreira@gozdis.si. 
Več o samem projektu pa si lahko preberete na 
spletnem naslovu www.effmis.eu.

Laura Žižek KULOVEC

GDK 907.32+627.1(045)=163.6
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da se omenjena območja z različnim režimom 
ukrepanja (vrsto, obsegom, nujnostjo) znotraj 
kategorije varovalnih gozdov opredelijo v goz-
dnogospodarskih načrtih in se vsakih deset let 
preverijo in dopolnijo. Ena od možnosti je tudi, 
da gozdove, ki imajo izjemno poudarjene druge 
ekološke funkcije (razen varovalne), postopno 
izločimo iz kategorije varovalnih gozdov in jih uvr-
stimo v kategorijo gozdov s posebnim namenom 
ali v posebno kategorijo »zavarovanih« gozdov.

2  Izpopolnjevanje meril za določitev 
varovalnih in zaščitnih gozdov

Varovalni gozdovi so opredeljeni glede na priso-
tnost naravnih nevarnosti oz. erozijskih procesov, 
zaščitni pa z naravnimi nevarnostmi in škodnim 
potencialom. Objektivnejše določanje območij 
teh gozdov je mogoče doseči z enotnimi merili za 
njihovo določanje, s sodelovanjem strokovnjakov 
drugih strok (npr. geologi, geografi, gradbinci, 
hudourničarji), z uporabo kart ogroženosti in 
drugihe kspertnih podlag. Pri določanju zaščitnih 
gozdov je treba upoštevati infrastrukturne objekte 
in naselja. Območja naj bodo določena z orodji 
GIS in po potrebi terensko preverjena. Nova 
metodologija bi morala biti testno preverjena vsaj 
v eni gozdnogospodarski enoti. Nekatere naravne 
nevarnosti, kot sta padajoče kamenje in snežni 
plazovi, in njihova vplivna območja je mogoče 
na tak način jasno opredeliti, medtem ko je pri 
drugih potrebno več izkustvenega pristopa. Tako 
lahko na primer zaščitna funkcija pred hudour-
niško erozijo in drobirskimi tokovi zajema tudi 
širša zlivna območja nad glavnimi erozijskimi 
žarišči. Veliko hudournikov v svojih izrazito 
povirnih območjih ne more razviti rušilnih visokih 
voda – tam je drevnina v strugi lahko pomemben 
pozitiven dejavnik biotske raznovrstnosti. Zato je 
treba določiti začetek odseka, kjer lahko nastane 
tako velika količina (in hitrosti) visokih voda v 
strugi, da postanejo procesi »rušilni«.

3  Izboljšanje inventurnih metod
Za varovalne in zaščitne gozdove s predvidenimi 
ukrepi (glej točko 1) je treba vpeljati minimalne 
standarde inventarizacije gozdov in preverjanja 
uspešnosti izpeljanih ukrepov. Inventarizacija 

naj zajema conacijo gozda z vidika nevarnosti 
(cona sproščanja in odnašanja, cona transporta 
oz. prenosa in cona odlaganja), opis sestojne 
zgradbe (zajema tudi pomlajevanje in odmrlo 
drevje), oceno odstopanja stanja gozda od goz-
dnogojitvenega cilja ter prihodnji spontani razvoj 
sestojev. Za preverjanje uspešnosti ukrepanja so 
primerne kontrolne ploskve s stranico v dolžini 
vsaj ene sestojne višine. Zaradi zahtevnega terena 
je poudarek na kombinaciji metod daljinskega 
zaznavanja in prilagojenega terenskega opisa 
sestojev. Pri tem se je treba zavedati, da so ravno 
v takih razmerah metode daljinskega zaznavanja 
še precej šibke in nezanesljive (predvsem zaradi 
ekstremnih naklonov). Za prilagojeno terestrično 
inventuro v zaščitnih gozdovih je nujno zagotoviti 
dodatna sredstva za njeno izvajanje, saj je delo 
nevarno in terja posebno usposobljenost. Metoda 
inventarizacije mora omogočati zaznavanje odziva 
gozdov na podnebne spremembe. Le-te namreč 
povzročajo odmik od siceršnje razvojne dinamike 
sestojev. Kritične točke v razvoju varovalnih in 
zaščitnih gozdov je treba upoštevati pri gozdar-
skem načrtovanju.

4 Ukrepi v varovalnih in zaščitnih 
gozdovih

Ukrepi v varovalnih gozdovih imajo kurativni (npr. 
odstranitev nevarnih dreves, odmrle drevnine ob 
vodotokih) in preventivni značaj (nega za stabil-
nost gozda in krepitev varovalnih funkcij). Vsaka 
kombinacija rastišča in naravne nevarnosti lahko 
terja drugačen gozdnogojitveni cilj in usmeritve 
za ukrepanje. Razviti bo treba priporočila za 
ukrepanje v varovalnih in zaščitnih gozdovih, pri 
čemer so lahko dobra podlaga švicarske, francoske 
in italijanske smernice. Preliminarna uporaba 
švicarskih smernic (NaiS) nakazuje primernost 
za uporabo v slovenskih razmerah. Dopolniti pa 
bo treba gozdnogojitvene cilje za številne združbe 
ilirskih listnatih gozdov, ki se po zmesi in sindi-
namiki razlikujejo od vegetacije osrednjih Alp. 
Splošna usmeritev za gozdove, ki varujejo pred 
padajočim kamenjem, je na primer pospeševanje 
mešanih, malopovršinsko raznomernih (< 0,5 ha) 
in raznodobnih sestojev domačih drevesnih vrst. 
Pri oblikovanju pomladitvenih jeder pazimo, da 
si le-ta ne sledijo v smeri padnice pobočja. Pri 
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načrtovanju ukrepov je treba posebno pozor-
nost nameniti ekonomičnosti in tehnološkim 
modelom izkoriščanja. Ko je spravilo predrago 
ali prezahtevno, je smiselno puščati posekana 
drevesa diagonalno na padnico, da prispevajo 
k zaustavljanju padajočega kamenja in snežnih 
plazov. Ko se drevesa razkrajajo, nudijo ugodne 
mikrorastiščne razmere za nasemenitev in rast 
dreves. Za varovanje pred snežnimi plazovi in 
padajočim kamenjem je treba puščati visoke 
panje. Posekanih in odmrlih dreves ni primerno 
puščati na območjih varovalnih gozdov, na katera 
pomembno vplivajo visoke hudourne vode in 
drobirski tokovi. Tudi gorvodno nad omenje-
nimi območji je potrebno prilagojeno izvajanje 
gozdarskih del.

5 Izvajanje ukrepov in nadzor
Glede sečnje in spravila je v Sloveniji tradicija 
dela v zahtevnih razmerah, še posebno žičniškega 
spravila, ki prevladuje v varovalnih in zaščitnih 
gozdovih. V prihodnje se bo treba bolj posvetiti 
dolgoročnim strategijam odpiranja gozdov in pri 
tem čim bolj medsebojno uskladiti varstvene in 
gozdnogojitvene ukrepe ter tehnološke modele. 
Priprava tehnološkega dela gozdnogojitvenega 
načrta, izbor tehnologij in načinov izvedbe sečnje 
in spravila je ena od tem, ki jo je treba posebej 
izpostaviti pri izobraževanju strokovnega kadra. 
Prav tako je pri gozdarskem strokovnem kadru 
pomembna promocija biotehničnih ukrepov, s 
katerimi lahko marsikje z majhnimi stroški in že 
prisotnim materialom zelo okrepimo varovalne in 
zaščitne učinke gozda. To je lahko način za upo-
rabo lesa, ki bi sicer ostal v sestoju. Poleg žičnih 
žerjavov je ponekod smiselna uporaba spravila s 
klasičnimi žičnicami, v izjemnih primerih pa celo 
s helikopterjem. Za krepitev varovalnih učinkov 
gozda ni dopustno odpiranje daljših koridorjev po 
padnici terena. Kot kažejo prve domače izkušnje, 
se temu lahko izognemo z umeščanjem žičniških 
tras diagonalno na pobočje in oblikovanjem vrzeli, 
ki služijo tudi kot koridorji za spravilo. Dolgoročno 
tako lahko tudi z žičniškim spravilom pospešujemo 
mozaične in raznomerne gozdove ter krepimo 
varovalne učinke gozda s sorazmerno majhnimi 
poškodbami sestoja in zdržno ekonomiko. V 
varovalnih gozdovih uporabljamo večinoma 

sortimentno metodo; še posebno na južnih legah 
so sestojne vrzeli zaradi nevarnosti izsušitve tal 
nekoliko manjše. Povečati bo treba tudi odprtost 
zaščitnih gozdov z gozdnimi cestami in pri tem 
zagotoviti visoke standarde kakovosti gradnje 
zaradi skrajnostnih razmer. V vplivnem območju 
visokih hudournih voda je nujen poostren nadzor 
(inšpekcija, revirni) nad nedopustnimi ravnanji 
lastnikov (puščanje hlodovine, drevesnih ostan-
kov). Država oddaja javno službo »urejanja voda« 
koncesionarjem, ki morajo v tem sklopu izvajati 
tudi redno letno »rečno-nadzorno službo«. Zato 
je smiselno vzpostaviti tesnejše sodelovanje med 
vodarsko in gozdarsko javno službo.

6 Sistem sofinanciranja
Na posvetu je bil večkrat izpostavljen problem 
financiranja del v varovalnih in zaščitnih goz-
dovih. Zakon o gozdovih (1993) v 48. členu sicer 
določa, da se »v proračunu RS v celoti zagotavljajo 
tudi sredstva za načrtovana dela v varovalnih 
gozdovih in hudourniških območjih v zasebnih 
gozdovih«. Enaka določba je povzeta tudi v 11. 
členu Pravilnika o financiranju in sofinanciranju 
vlaganj v gozdove (2004). Vendar v prilogah 1 in 
2 dodatna (nujna) dela niso navedena tako, da 
se v celoti financirajo le gojitvena in varstvena 
dela, ki se v drugih gozdovih le sofinancirajo. Za 
načrtovana dela se poleg gojitvenih in varstvenih 
del štejejo še sečnja, gradnja gozdnih prometnic, 
potrebnih za spravilo lesa, in dela za krepitev funk-
cij gozdov. O zagotavljanju sredstev piše tudi v 13. 
členu Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom, ki v (1) odstavku določa: 
»Sredstva za stroške, ki so potrebni za izvedbo 
del, ki se morajo izvesti, in sredstva za povečanje 
stroškov gospodarjenja, ki nastanejo zaradi režima 
gospodarjenja v varovalnih gozdovih, določenega 
s to uredbo …«. Uredba ne rešuje normativnih in 
drugih izhodišč, »dela, ki se morajo izvesti«, pa 
morajo biti določena z odločbo. Zakonska podlaga 
za (so)financiranje torej je , treba pa bo dopolniti 
podzakonske predpise s točnejšo opredelitvijo 
nujnih oziroma posebnih del v varovalnih goz-
dovih. Razumljivo je, da za financiranje vseh del 
v varovalnih gozdovih ne bo dovolj sredstev, zato 
je treba jasno določiti, katera dela so tista, ki jih je 
treba opraviti, in zanje določiti tudi normativna 

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 70 (2012) 7-8 337GozdV 70 (2012) 7-8336

in druga izhodišča ter nenazadnje je zanje treba 
tudi predvideti sredstva v proračunu.

Razviti je treba sistem sofinanciranja nujnih 
del v varovalnih (zaščitnih) gozdovih, ki bo 
temeljil na upoštevanju izbranih določil (npr. 
škodni potencial, stanje gozda, stroški izpeljave 
del, pričakovani učinki del). Sistem mora vključe-
vati državo, kjer gre za infrastrukturo državnega 
pomena, pa tudi lokalne skupnosti. Lastnikov v 
delo sicer ni mogoče prisiliti, zaradi javnega inte-
resa pa morajo dovoliti delo, če stroške poravna 
državni proračun. V zaščitnih gozdovih morajo 
lastniki zaradi varovanja javnega interesa, tudi v 
primeru, ko ni dovolj sredstev za subvencije in 
sekajo, ukrepanje prilagoditi varovalni funkciji 
gozda (primer Švice). če želimo s subvencijami 
spodbujati sečnjo brez spravila, se le-te obračunajo 
na hektar površine, v nasprotnem primeru pa na 
m3 posekanega in spravljenega lesa.

7 Izobraževanje in delo z javnostjo
Javnost in delno tudi gozdarska stroka se morata 
otresti mnenja, da v kategoriji varovalnih gozdov 
ni mogoče ali smiselno izvajati nego. Celostno 
gospodarjenje z varovalnimi gozdovi morata spre-
mljati izobraževanje in informiranje strokovnega 
kadra. Za prepoznavanje groženj in potencialnih 
nevarnosti je trenutno določen primanjkljaj znanja 
pri gozdarjih, ki ga je treba odpraviti. Vpeljati bo 
treba celovit sistem izobraževanja o varovalnih 
gozdovih od osnovne, srednje šole in fakultete 
do vseživljenjskega učenja. Varovalna in zaščitna 
funkcija postajata vse pomembnejši tudi zaradi 
sprememb podnebja. V podnebno nestabilnem 
okolju s povečano pogostnostjo neurij in ujm, s 
hitrimi spremembami vegetacije in s spremem-
bami razmer, v katerih uspevajo gozdni sestoji, se 
krepi tudi pomen ustrezne strukture varovalnih 
in zaščitnih gozdov. Posebno pozornost je treba 
nameniti ozaveščanju javnosti o varovalnih učin-
kih gozda ter pomenu sofinanciranja del in rednega 

gospodarjenja. Več poudarka je treba nameniti 
ekonomski valorizaciji varovalnih učinkov gozda 
in na njihovo vlogo opozoriti druge pristojne dele-
žnikeudeležence v prostoru (Slovenske železnice, 
Direkcija RS za ceste, Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor, Uprava za zaščito in reševanje, občine). 
Pri predstavljanju problematike zaščitnih gozdov 
je treba poudariti, da so slednji naravni »zaščitni 
objekti«, ki so v primeru posameznih nevarnosti 
lahko enakovredni tehničnim varovalnim objek-
tom, v vsakem primeru pa značilno zmanjšajo 
stroške vzdrževanja slednjih. Številne izkušnje iz 
drugih alpskih držav kažejo, da je višina sredstev, 
ki je potrebna za spremljanje stanja in razvoja ter 
ukrepanje v zaščitnih gozdovih, zanemarljiva v 
primerjavi s sredstvi, ki so potrebna za gradnjo 
in vzdrževanje tehničnih varovalnih objektov 
(npr. galerije, lovilne mreže za padajoče kamenje).

8 Gospodarjenje z varovalnimi in 
zaščitnimi gozdovi je treba vključiti 
v sistem celovitega obvladovanja 
ogroženosti pred naravnimi 
nesrečami

Model celovitega obvladovanja naravnih nesreč 
vključuje vse ukrepe v vseh fazah: preprečevanje 
nesreč (preventiva), obvladovanje nesreč (vzdr-
ževanje pripravljenosti in intervencija) in obnova 
po nesreči; našteti ukrepi prispevajo k zmanjše-
vanju negativnih oz. neželenih posledic naravnih 
nesreč. Gospodarjenje z zaščitnimi gozdovi   je del 
preventivnih ukrepov za zmanjševanje možnosti 
za nastanek in preprečevanje naravnih nesreč ter 
za zmanjševanje škodnega učinka. Pri tem so 
pomembni neposredni (zmanjšanje ogroženosti) 
in posredni učinki gospodarjenja (zmanjšanje 
jakosti in pogostosti erozijskih pojavov). Naravne 
nesreče prizadenejo posameznika in gospodarstvo 
ter družbo v celoti, zato je v javnem interesu, 
da se jim izognemo ali omejimo njihov škodni 
potencial.

Gozdarstvo v času in prostoru Gozdarstvo v času in prostoru

Z vedno večjimi 
okoljskimi težavami 
vse bolj pridobiva na 
veljavi okoljska vzgoja. 
V mladih razvija pozi-
tiven odnos do narave 
in vsega živega. V prid 
trajnostnega razvoja 
v njih krepi zaveda-
nje, da naše odločitve 
lahko pomembno pri-
spevajo h kakovosti 
našega življenja in 
življenja naših nasle-
dnikov.

Pomembnosti dela 
z mladimi se zave-
damo tudi na Goz-
darskem inštitut Slovenije. Tako smo že drugo 
leto zapored sodelovali pri izvedbi raziskovalnih 
igralnic Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 
z naslovom Igrajmo se znanost.

S pomočjo Zavoda za gozdove Slovenije in 
članov projektne skupine SloWolf smo v okolici 
inštituta pripravili delavnice, na katerih smo 
otrokom različnih starosti v sproščenem vzdušju 
približali gozd in življenje v njem. 

Uvodne spoznavne igre, ko smo se poigrali 
s svojimi čutili in se preizkusili v pantomimi, 
so nam pomagale pregnati začetno zadržanost. 
Sledil je obisk pri predstavniku Zavoda za gozdove 

Delavnice igrajmo se znanost na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije

Slovenije, ki nam je z doživetim pripovedovanjem 
razkril našim očem pogosto skrito življenje goz-
dnih živali.

Lačni kot volkovi smo nato najprej pospravili 
malico. Potem smo se razdelili v dve skupini, da 
je »znanstvenoraziskovalno delo« potekalo čim 
bolj nemoteno. Prva skupina raziskovalcev je z 
različnimi lovnimi pripomočki poskušala ujeti 
čim več različnih vrst žuželk. Kmalu je v steklenih 
kozarcih skakalo, lezlo in frčalo mnogo nenava-
dnih bitij. S pomočjo knjig in izkušenj raziskovalca 
z Gozdarskega inštituta Slovenije so »neznanci« 
dobili svoje ime. Med mladimi raziskovalci je 
nastala največja radost ob spuščanju žuželk iz 
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Društvo študentov gozdarstva je v sodelovanju z 
Gozdarskim inštitutom Slovenije in Oddelkom za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire organiziralo 
prvo srečanje diplomantov gozdarstva – Alumni 
srečanje, ki je bilo v nedeljo, 27. 5. 2012, v popol-
danskih urah na Večni poti 2, udeležilo pa se ga 
je okvirno sedemdeset diplomantov. 

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, 
klepetu in okusnih kranjskih klobasah. Udeleženci 
so se lahko pomerili tudi v treh gozdarskih igrah: 
žaganje z amerikanko, prepoznavanje drevesnih 

Srečanje diplomantov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire

vrst ter natančnost zaseka. Zmagovalcem smo 
podarili praktične nagrade. 

Ker so bila v maju številna srečanja, namenjena 
gozdarski stroki, in sicer strokovna in družabna, 
smo še posebno veseli pozitivnega odziva vseh 
udeležencev.

Menimo, da bi Alumni srečanje lahko postalo 
tradicionalno, zato vas tudi prihodnje leto vabimo 
na obujanje spominov na študentske dni.

Društvo študentov gozdarstva

Leta 2004 je izšla knjiga z naslovom Drevesne 
vrste na Slovenskem avtorja Roberta Brusa. Kot 
prva domača monografija o drevesnih vrstah pri 
nas je doživela najlepši sprejem in bila kaj hitro 
razprodana. Drevesa so čudovita. Navdihujejo, 
se razdajajo, razvajajo naša čutila: vid, sluh, vonj, 
okus, dotik. V naš svet vstopajo in izstopajo 
kot daljni prijatelji, ki jih srečamo vsake toliko: 

uradne razprodanosti v skladiščih založbe našel 
še en njen izvod.

Vendar kdor čaka, dočaka. In sicer smo dočakali 
njeno drugo dopolnjeno izdajo, ki je izšla letos v 
maju, ravno v tednu, ki je bil posvečen gozdovom. 
Druga dopolnjena izdaja knjige Drevesne vrste 
na Slovenskem na zunaj ohranja enak pregleden 
in svež videz, manjše spremembe pa so nastale 

Drevesne vrste na Slovenskem 
Robert Brus, 2012, samozaložba, 2., dopolnjena izdaja, Ljubljana, 406 s.

jesensko obarvani ambrovec, ‚sneženje‘ topolov 
spomladi, zavijanje dreves v viharju, vonj lipo-
vih cvetov junija, prelepe strukture in barve v 
lesu izbranega pohištva. Kot taka se drevesa ne 
razdajajo samo gozdarjem, temveč navdihu-
jejo številne ljubitelje narave, ki so v omenjeni 
knjigi našli kopico podrobnosti in zanimivosti 
o posameznih vrstah, ki jih srečamo v Sloveniji. 
Da je bilo zanimanje po razprodani knjigi ves 
ta čas veliko, kažejo številni telefonski klici na 
založbo Mladinska knjiga, ki je knjigo izdala, 
povpraševanja pri avtorju, klici na Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, kjer 
je avtor zaposlen in kjer bi se lahko ‚skrival‘ 
kakšen izvod knjige, tako ‚za vsak slučaj‘… Žal 
ne. Po meni znanih podatkih jo je zadnji srečnež 
dobil spomladi leta 2009, ko se je po nekaj letih 

pri njeni vsebini. Avtor je vanjo vključil najpo-
membnejše novosti in spoznanja o razširjenosti, 
genetski raznolikosti, ogroženosti, morebitni 
invazivnosti in uporabnosti posameznih vrst. V 
novi izdaji so posodobljeni podatki o izjemnih 
drevesih, bodisi da so bili pri nas v zadnjih letih 
odkriti novi ‚izjemneži‘ bodisi smo izgubili neka-
tere najdragocenejše predstavnike svojih vrst. V 
drugo izdajo je avtor vključil tudi novo monogra-
fijo o brucijskem boru (Pinus brutia Ten.; to je 
vrsta, ki je bila doslej zaradi slabšega poznavanja 
pogosto spregledana in zamenjana s pogostejšim 
alepskim borom. Skupno je tako predstavljenih 
187 samostojnih monografij v Sloveniji najpo-
gostejših domačih in tujih drevesnih vrst, poleg 
njih pa so tudi krajši opisi več kot 200 redkejših 
vrst. V knjigi so navedeni natančni morfološki 

Gozdarstvo v času in prostoru Književnost
kozarcev nazaj v širni svet. 

Na drugi strani travnika je iz radia odmevalo 
glasno tuljenje volkov. Druga skupina mladih 
raziskovalcev je naletela na živalske sledi. Čla-
nici projektne skupine SloWolf sta jim prijazno 
pomagali ugotoviti, katere živali so v mivki pustile 
svoje odtise. Preizkusili so se tudi v telemetričnem 
spremljanju volkov, kjer so se razdelili v ekipo 
raziskovalcev in trop volkov. S pomočjo VHF-
-antene je ekipa raziskovalcev skušala poiskati 
trop, katerega član je bil tudi volk, opremljen s 
telemetrično ovratnico. 

Ob koncu smo obiskali še Gozd eksperimen-

tov, kjer je predstavnik Gozdarskega inštituta 
Slovenije na kratko predstavil raziskovalno delo 
na intenzivnih ploskvah za spremljanje stanja 
gozdnih ekosistemov. Naše raziskovanje smo 
prijetno utrujeni končali z bomboni in v hladni 
senci pod krošnjami dreves pričakali vroče popol-
dansko sonce. 

Ekipa Gozdarskega inštituta Slovenije se zahva-
ljuje Zavodu za gozdove Slovenije in članicam 
projektne skupine SloWolf za nesebično pomoč 
ter odlično izpeljavo programa.

Saša VOCHL
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opisi vrst, podatki o cvetenju, razmnoževanju, 
razširjenosti, uporabnosti vrst, skratka informacije, 
zanimive za najširši krog bralcev. Na tem mestu 
je treba pohvaliti slikovni del knjige. Bralčevo 
oko se kaj hitro ujame v fotografijah, katerim je 
avtor namenil posebno pozornost. Skrbno izbrane 
fotografije prikazujejo zunanji videz dreves in za 
prepoznavanje vrst ključne morfološke značilnosti 
listov, cvetov, plodov včasih tudi debla in skorje. 
Bogato slikovno gradivo tako učinkovito dopol-
njuje besedilo, ki kot celota delujeta popolno. Pri 
večini vrst so poleg opisov razširjenosti za lažjo 
predstavo prikazane tudi arealne karte. Vrste, pri 
katerih le-te manjkajo, so največkrat križanci, pri 
katerih težko govorimo o naravni razširjenosti, in 

gojene sadne vrste, pri katerih zaradi tisočletne 
vzgoje s križanji in selekcijo naravnih arealov 
sploh ni.

Drevesa vabijo k občudovanju od daleč, vsako 
drevo pa ima tudi intimne znake, ki razkrivajo 
pot k njegovi edinstvenosti. Pravkar izdana knjiga 
jih prikazuje v vsej njihovi lepoti. 

Knjiga Drevesne vrste na Slovenskem (2., 
dopolnjena izdaja) je izšla v samozaložbi in jo je 
mogoče dobiti v gozdarski knjižnici Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Večna 
pot 83, Ljubljana (informacije: www.bf.uni-lj.si/
gozdarstvo/knjiznica).    

Kristjan JARNI 

Književnost

Foto: F. Perko
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Uvodnik Strokovna razprava

Slovenskemu gozdarskemu izobraževanju in strokovni
slovenski publicistiki časi dolgo niso bili naklonjeni
Letos slovenska gozdarska strokovna in znanstvena revija Gozdarski vestnik obhaja 70-letnico 
izhajanja. Razen let med drugo svetovno vojno, ko zaradi kulturnega molka ni izhajala, 
in leta 1949, ko je bila združena v revijo LES, prihaja redno med bralce vse od leta 1938. 

Slovenija je gozdnata dežela, skoraj dve tretjini jo je že prekrite z gozdom. Slovenski 
gozdovi so dobro ohranjeni, v ne tako davni preteklosti je bilo gospodarjenje z njimi vzor 
svetu. Gotovo je k temu pripomogla tudi slovenska strokovna in znanstvena revija Goz-
darski vestnik.

Še nekaj velja omeniti, zakaj menimo, da je sedemdeseta obletnica izhajanja domače 
strokovne in znanstvene gozdarske revije tako pomembna.

Slovenskemu gozdarskemu izobraževanju in strokovni publicistiki med Avstro-Ogrsko in 
v predaprilski Jugoslaviji časi niso bili naklonjeni. V obdobju Avstro-Ogrske je po velikem 
prizadevanju Kranjskega deželnega zbora v Snežniku, žal le kratek čas, med letoma 1969 in 
1875 delovala dveletna Deželna niža gozdarska šola s slovenskim učnim jezikom, namenjena 
»mladenče v gozdarstvu podučiti tako, da so pripravni za samostojno gospodarstvo manjših, 
zlasti kmetijskih in občinskih gozdov, pa da bodo tudi sposobni gozdarski pomočniki«. Šestnajst 
let po ukinitvi prve gozdarske šole na slovenskem ozemlju je od leta 1892 do 1909 v Idriji 
delovala gozdarska šola za gozdne čuvaje in logarje. Pouk je tokrat potekal v nemščini. Ko je 
Primorska prešla pod Italijo, so leta 1920 v Idriji ustanovili pospeševalno gozdarsko šolo, ki 
je delovala dve leti; pouk je bil v italijanščini. Slovenci v takratni Jugoslaviji kar dvanajst let 
po končani prvi svetovni vojni niso mogli ustanoviti slovenske gozdarske šole. Po številnih 
brezuspešnih prošnjah je v Mariboru leta 1931 začela končno le delovati Nižja gozdarska 
šola. Slovenski gozdarski strokovnjaki so med vojnama pogrešali tudi lastno gozdarsko 
fakulteto in gozdarski inštitut, saj je imela Slovenija svoje posebne probleme, ki niso bili 
skupni vsej državi (posebne rastiščne, in še bolj specifične posestne razmere, kot je to še 
danes), ki bi jih bilo potrebno raziskovati in reševati. Danes lahko zahtevamo, da se ustanovi 
skromen začetek bodočega gozdarskega instituta. Naj se ustanovi poskusna gozdarska postaja 
za Slovenijo, je zapisal Pipan leta 1941 v referatu Gozdno tehnični problemi Slovenije in 
njih ureditev. Pa je prišla vmes vojna in vse odložila.

Na Slovenskem so do leta 1948 (dva gozdarska tehnikuma ustanovljena v Ljubljani in 
Mariboru) izobraževali le nižji, pomožni gozdarski kader, vsi preostali so prihajali iz tujih 
šol. V Sloveniji se je univerzitetni študij gozdarstva začel šele leta 1949, le dve leti prej pa 
je bil ustanovljen Gozdarski inštitut Slovenije.

Podobno se je dogajalo z gozdarskim strokovnim slovstvom in strokovnimi revijami. 
Za gozdarsko izobraževanje kmetov so veliko storile Bleiweisove Kmetijske in rokodelske 
novice, ki so pod različnimi imeni izhajale med letoma 1843 in 1902, pa tudi Kmetovalec 
(od 1884 do 1944), posebno še po prenehanju izhajanja Novic. Vsa zahtevnejša literatura 
je bila v nemškem jeziku. Uspešnejši so bili naši sosedje Hrvati, ki so svojo strokovno 
gozdarsko revijo Šumarski list začeli izdajati že leta 1877. V njem so pred drugo vojno 
objavljali svoje članke v slovenščini tudi slovenski gozdarski strokovnjaki.

Končno je leta 1938, predvsem z velikimi napori Stanka Sotoška, izšel pravcati slovenski 
gozdarski časopis Gozdarski vestnik, ki ga je v Mariboru izdajal Konzorcij Gozdarski vestnik.

Prav zato menimo, da je vredno, da slovesno obeležimo sedemdesetletni jubilej.
Mag. Franc PERKO

Preglednica 1:  
Uredniki Gozdarskega vestnika
Stanko Sotošek, 1938–1948, 1950
Janez Jerman, 1949 (Les)
Dr. Miran Brinar, 1951–1971
Dr. Milan Ciglar, 1972–1975
Marko Kmecl, 1975–1985
Zmago Zakrajšek, 1985–1988
Mag. Živan Veselič, 1988–1997
Mag. Robert Robek, 1997–1999
Borut Urankar, 1999–-2002
Mag. Franc Perko, 2002–

Leta 1938 je začel izhajati Gozdarski 
vestnik
Slovenska gozdarska strokovna publicistika kar do 
leta 1938 ni imela svojega glasila. Kljub temu so 
bili gozdarski pisci produktivniustvarjalni, saj so 
pogosto  pisali v drugih revijah in časopisih. Začetki 
segajo v sredino devetnajstega stoletja, ko so začele 
izhajati Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice 
(leta 1843). Že v naslednjem letu najdemo prvi 
prispevek Nar boljši plot, ki nar daljši terpi. Poraba 
lesa se je večala, z lesom je bilo treba varčevati. Že 
Marija Terezija je svetovala, da je treba namesto 
lesenih plotov vzgojiti žive plotove. Številni zna-
meniti gozdarji tistega čas (Ludovik Dimic, Franjo 
Padar, Mavricij Scheyer, Avgust Guzelj) so se redno 
oglašali v Novicah vse do njihovega konca leta 1903; 
gozdarske prispevke je objavljal tudi Kmetovalec 
(1884–1944, predvsem v obdobju po prenehanju 
izhajanja Novic). Med vojnama so slovenski gozdarji 
objavljali v slovenskem jeziku tudi v Šumarskem 
listu, svojega strokovnega gozdarskega glasila pa 
nismo imeli. Napisanih je bilo tudi nekaj poučnih 
knjig in brošuric, ki so  jih brezplačno ali po nizki 
ceni razdeljevalie med gozdne posestnike (J. Zalokar: 
Umno kmetovanje in gospodarstvo. Ljubljana, 1854; 
M. Scheyer: Navod, kako naj ravnajo posamesni 
kmetje in cele soseske z gozdom. Ljubljana, 1869; 
I. Salzer: Kratek popis smrekovega lubadarja. Lju-
bljana, 1876; A. Guzelj: Navod za oskrbovanje malih 
gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem. 
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Ljubljana, 1903; A. Šivic: Pomen kmečkih gozdov. 
Ljubljana 1923; J. Miklavžič: Kmetsko gozdarstvo. 
Ljubljana, 1930).

Končno je leta 1938 slovensko gozdarstvo dobilo 
pravo gozdarsko revijo Gozdarski vestnik, ki je 
izhajal v Mariboru. Izdajatelj je bil Konzorcij Goz-
darskega vestnika, njegov prvi urednik pa je postal 
Stanko Sotošek.

V uvodni besedi v prvi številki Gozdarskega 
vestnika spoznamo zaskrbljujoče stanje v gozdo-
vih malih gozdnih posestnikov, ki se vleče že od 
odprave servitutov v drugi polovici devetnajstega 
stoletja: Dočim si morajo posestniki večjih gozdov 
(državnih, zakladnih, razlaščenih in privatnih vele-
gozdov) nemestiti svoje strokovno izvežbano gozdarsko 
osebje, ki jim gozdove pravilno upravlja, so številni 
posestniki malih gozdov navezani sami nase in na 
svoje, včasih pomanjkljivo znanje. Po vsakoletnih 

1 mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd., urednik Gozdarski 
vestnik
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službenih obhodih občeupravnega gozdarskega osebja 
je ugotovljeno, da je veliko gozdov brez uprave, da 
se z njimi negospodarno ravna, da so brez primerne 
zaloge lesa, da so lepa debla, čeprav nedozorela, 
izsekana, ničvredni podkapniki pa neposekani, da so 
mladi nasadi igličastega drevja preraščeni z raznim 
grmovjem in gozdnim plevelom, da so mladi gozdovi 
nepretrebljeni, tako da od njih ni pričakovati lepih 
sestojev in dobičkonosnih ter kvalitetnih množin lesa 
(ŠIVIC. 1938).

Šivic (1938) nadaljuje: Vsi ti nedostatki kažejo na 
to, da je treba poleg neprestane propagande gozdar-
stva tudi stalnega poučevanja posestnikov, posebno 
mlajše generacije. Na koncu uvodne besede pa Šivic še 
zapiše: Pogrešali pa smo doslej posebnega strokovnega 
glasila, ki bi redno prinašalo poučno berilo za gozdne 
posestnike, jih stalno seznanjalo s tekočimi, aktualnimi 
zadevami, cenami lesa na tržiščih, jim tolmačilo razne, 
za gozdno gospodarstvo važne predpise in odredbe, 
jih opozarjalo na napovedane poučne tečaje i.t.d. Vse 
te naloge si je nadel Gozdarski vestnik, ki je pričel 
izhajati v Mariboru.

Uredništvo pa je v prvi številki v prispevku 
Namen gozdarskega vestnika zapisalo: Slovenci 
doslej nismo imeli samostojnega gozdarskega gla-
sila. Zato smo sklenili v prepričanju, da je domači 
mesečni strokovni list našemu gozdarstvu, naši lesni 
industriji in trgovini res nujno potreben, izdajati 
Gozdarski vestnik; z listom bomo poizkusili siste-
matično širiti strokovno gozdarsko izobrazbo med 
naše ljudstvo. Uredništvo v utemeljitvi za izdajanje 
Gozdarskega vestnika tudi ugotavlja: Vsi, ki s svojim 
delom oblikujemo naše gozdove in vplivamo na 
njihov razvoj ali se posvečamo teoretično gozdarski 
stroki, moramo svoje strokovno znanje neprestano 
poglabljati in izpopolnjevati. Vendar pa v današnji 
dobi udejstvitvi tega smotra ne zadoščajo več samo 
razgovori, predavanja, članki, raztreseni po raznih 
listih in časopisih, letaki, tečaji in šole; v polni meri 
marveč lahko ustreza tej potrebi le strokovni časopis, 
ki bo sproti kritično obravnaval vsa aktualna goz-
darska vprašanja in zbiral ter objavljal vse potrebne 
empirične strokovne izsledke.

Gozdarski vestnik je bil široko zastavljen in tako 
namenjen: 

 – gozdnim posestnikom: S čitanjem svojega strokov-
nega lista in s pisanjem vanj bodo lažje, pravilneje 
in donosneje gospodarili s svojim gozdom, kajti 
svoje lastne izkušnje bodo lahko dopolnjevali z 
izkušnjami drugih,

 – gozdarskim inženirjem, gozdarskim tehnikom, 
gozdarjem, logarjem, čuvajem in lovcem: 
Gozdarski vestnik jim bo nadaljevalna dopisna 
šola, v kateri bo lahko gozdarsko osebje opisovalo 
svoja opazovanja in dela ter priobčevalo svoja 
strokovna mnenja,

 – posestnikom žag in lesnim industrijcem: ki 
bodo lahko v listu spoznavali in ocenjevali rabo 
in sposobnost raznih strojev za predelavo lesa ter 
se seznanjali z načini mehanične in kemijske lesne 
predelave. Marsikatero misel in marsikateri podatek 
v listu bodo mogli koristno porabiti v prid žagi ali 
drugemu svojemu lesnemu podjetju,

 – gozdnim delavcem, lesnim delavcem in spla-
varjem, ki bodo dosegli večje uspehe s povečanjem 
svoje izobrazbe. S čitanjem gozdarskega lista si bodo 
razširili znanje o raznih vrstah orodja in strojev, 
o njihovi rabi, načinu in uspešnosti dela ter še o 
marsičem; svoje praktične izkušnje pa bodo lahko 
po listu sporočali tudi drugim,

 – lesnim trgovcem in gozdnim posestnikom, ki 
bodo našli v listu razprave in poročila o lesnem trgu, 
ki zahteva vedno bolj pravilno izdelavo, predelavo 
in sortiranje lesa. V listu bodo podatki o prodajah, 
nabavah in cenah lesa v raznih krajih; v njem 
bodo dobili sliko o ponudbah in povpraševanjih 
v lesni trgovini,

 – vzgojiteljem, ki bodo ravno tako dobili v listu 
marsikaj, kar se bo dalo porabiti pri vzgajanj u 
mladine.

Gozdarski vestnik je začel ponovno 
izhajati
Leta 1941 je Gozdarski vestnik prenehal izhajati. 
Kar precej novih moči je bilo potrebnih,  da je 
po drugi svetovni vojni spet zaživel. Šele  avgusta 
1946 ga je uspelo obuditi prvemu uredniku Stanku 
Sotošku. Prispevki tistega letnika so nastali v raz-
ličnih obdobjih, nekaj  jih je bilo še iz predvojne 
dobe. Založnik Gozdarskega vestnika je postalo 
ministrstvo, pod katerega je gozdarstvo sodilo (leta 
1946 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo; v letih 
1947–49 Ministrstvo za gozdarstvo in lesno indu-
strijo). V prvih povojnih letih je Gozdarski vestnik 
poleg strokovnih prispevkov prinašal tudi kratke 
propagandne prispevke v duhu tedanjega časa, ki 
jih je  navadno povzemal iz domačega časopisja 
(Slovenski poročevalec, Ljudska pravica, Delavska 
enotnost). Zanimiva je bila rubrika Gozdarska 
in lesna posvetovalnica,  v kateri so na vprašanja 

odgovarjali gozdarski in lesni strokovnjaki. Pa še 
nekaj je bilo zanimivo: med Dopisi najdemo tudi zelo 
kritične, čeprav redke pripombe na tedanji odnos 
do gozdov, ko je bil ob petletnem planu 1947–51 
pomemben le les, ne pa gozd. To se je odrazilo tudi 
v tem, da je leta 1949 Gozdarski vestnik prenehal 
izhajati, nadomestil ga je Les, list za gozdarstvo in 
lesno industrijo. Matevž Hace, pomočnik ministra, 
je v prvi številki revije Les to takole pojasnil: Mini-
strstvo za gozdarstvo in lesno industrijo se je odločilo 
izdajati nov mesečni list »Les«, ki bo obravnaval vsa 
vprašanja iz gozdarske, žagarske in lesno predelovalne 
stroke. Dosedanji »Gozdarski vestnik« je bil usmerjen 
v glavnem k povzdigi gozdarstva, zaradi česar so 
ostajala vprašanja naše žagarske industrije, graditve 
naših kombinatov, predelovalne industrije večji del ob 
strani in niso bila do sedaj obdelana.

Novo glasilo »Les« bo pa obravnavalo gozdarstvo, 
žagarsko in predelovalno industrijo ter racionaliza-
torska vprašanja v celoti.

Gozdarski vestnik kot strokovna in 
znanstvena gozdarska revija
Leta 1950 smo spet dobili Gozdarski vestnik. Ure-
dniško delo osmega  letnika je tokrat že tretjič 

prevzel Stanko Sotošek, izdajanje revije pa se je 
preselilo iz ministrstva na Društvo inženirjev in 
tehnikov gozdarstva. Revija je počasi pridobivala 
značaj znanstvenoraziskovalne revije, v člankih so 
se pojavili viri, tudi prvi povzetki v tujem jeziku, 
sprva v srbohrvaščini, pozneje še v francoščini in 
že leta 1951 tudi v nemščini, ki je nato prevladovala 
do 90. let, ko jo je nadomestila angleščina.

Za zgodovino slovenskega gozdarstva je posebno 
pomemben Gozdarski vestnik, 1955, 13/1955, št. 
9–10, ki kritično obravnava deset let slovenskega 
gozdarstva v novih časih. Že če pogledamo naslove 
prispevkov, lahko ocenimo celovit pristop obravnave 
tega, za slovenske gozdove in gozdarje težkega 
obdobja: 

 – Deset let socialističnega gozdnega in lesnega 
gospodarstva (Lojze Funkl)

 – Deset let gozdarstva v novih časih (Franjo Sevnik)
 – Gozdni fondi Slovenije (Adolf Svetličič)
 – Urejanje gozdov v obdobju 1945–1954 (dr. 

Rudolf Pipan)
 – Gojenje gozdov v prvem povojnem desetletju 

(Vladislav Beltram)
 – Izkoriščanje gozdov v desetletju 1945–1954 

(Zdravko Turk)
 – Varstvo gozdov v povojni Sloveniji (Jože Šlander)
 – Hudourniška služba v obdobju 1945–1954 (Janko 

Seljak)
 – Slovenski lov (Mirko Šušteršič)
 – Slovensko gozdarsko šolstvo v novi Jugoslaviji 

(Franjo Sgerm)
Iz naslovov bi težko razbrali vso kritičnost, ki je 

vela iz besedil večine piscev, ki so v tistem desetletju 
tudi delovali v gozdarstvu in na svoji koži občutili 
vse od zanosa ob osvoboditvi do kriznih razmer 
ob zadovoljevanju potreb po lesu za vse mogoče in 
nemogoče namene. Ne smemo pozabiti, da se je to 
dogajalo leta 1955 in dvomim, če lahko v strokovnem 
tisku drugih panog najdemo tako kritične ocene 
tedanjih razmer. Tu povzemimo najprej oceno iz 
obdobja prve povojne obnove, v letih 1945–1946: 
Potreba je narekovala poseganje v gozd na najbolj 
pristopnih mestih ne glede na načela pravilnega 
gozdnega gospodarstva, v težnji priti čim hitreje in 
laže do potrebnega lesa, ki je ob pomanjkanju drugega 
gradbenega materiala mašil vse vrzeli, pogosto tudi ne 
glede na smotrnost uporabe (TURK). Če so gozdarji 
še razumeli potrebo po lesu za obnovo med vojno 
porušenega, so težje razumeli, ko so se nad gozd 
v obdobju petletke 1947-1951 strnili še hujši časi: 
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za hiter dvig gospodarstva iz zaostalosti, za razvoj 
osnovne industrije in za okrepitev narodne neodvi-
snosti, - je zavestno določil visok obseg izkoriščanja 
gozdov: z izvozom in s konvertiranjem dohodkov od 
lesa je bilo treba omogočiti zasnovo petletke (TURK). 
Analize so tudi pokazale, da je LRS (Slovenija) pri-
spevala v petletki (1947–1951) k izvrševanju plana 
distribucije (t. j. brez lokalne potrošnje) povprečno 
26 % od celokupne količine za FLRJ (Jugoslavija), ali 
v desetletju (1945–1954) povprečno 22 %, medtem 
ko so slovenski gozdni fondi udeleženi: po površini z 
10 % in po zalogi zrele lesne mase ok. 6 %. K temu 
je pripomogla lažja dostopnost slovenskih gozdov in 
večja udeležba iglavcev, ki so bili bolj zaželeni (TURK).

Leta 1951 je postal urednik dr. Miran Brinar in 
usmerjal revijo skozi 21-letno obdobje do konca leta 
1972. V bibliografiji gozdarskega vestnika za obdobje 
1938–1977 (ur. KMECL 1979) lahko preberemo: To 
pomeni 21 let neprekinjene skrbi za rast naše revije 
in s tem za razvoj naše strokovne misli in besede. To 
vztrajanje kaže tudi na Brinarjevo poudarjeno lju-
bezen do jezika in pisanja. Njegovo načrtno delo in 
iznajdljivo prizadevanje je omogočilo reviji edinstven 
vzpon, ki ni bil v spektakularnih preobratih, ampak 
vsebinski in grafični. Podoba razvoja revije v tem 
obdobju je podoba urednikovega značaja – vztrajnost, 

poglobljenost, sistematičnost, da bi bila revija ob 
zaključku »Brinarjeve dobe« priznana in spoštovana.

Nova doba, nove razmere
V začetku leta 1973 je bil sprejet zakon o obveščanju, 
ki je predpisoval organizacijo javnega obveščanja. 
Revija je morala imeti svojega ustanovitelja; to je 
bila Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in 
lesarstva Slovenije, ki je za soustanovitelje predla-
gala še: Poslovno združenje gozdnogospodarskih 
organizacij, Biotehniško fakulteto oziroma njen 
gozdarsko-lesarski oddelek, Inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti in 
Izobraževalno skupnost za gozdarstvo.

Imenovali so uredniški svet, ki je za tekoče urejanje 
Gozdarskega vestnika imenoval uredniški odbor.

Glede na namen, vsebino in obseg Gozdarski 
vestnik objavlja predvsem prispevke iz naslednjih 
področij:

 – znanstvene članke s področja gozdarstva in z 
gozdarstvom  sorodnih področij, ki naj širšo 
javnost seznanjajo o neposrednih znanstvenih 
izsledkih bodisi doma ali v svetu,

 – strokovne članke s prej navedenih področij, ki 
so namenjeni pospeševanju sodobne gozdne 
proizvodnje,

 – prispevke o organizacijski, družbenoekonomski 
problematiki samoupravnih skupnosti s področja 
gozdarstva,

 – prispevke o najnovejših tehničnih dosežkih 
in tehničnih sredstvih doma in  v svetu, ki so 
pomembni za pospeševanje razvoja gozdne 
proizvodnje,

 – izvlečke iz domače in tuje znanstvene in strokovne 
literature, ki so pomembni za razvoj gozdarstva 
v naši državi,

 – ocene znanstvenih in strokovnih del domačih 
in tujih avtorjev,

 – prispevke in obvestila s področja strokovnega 
gozdarskega šolstva,  in sicer visokega in sre-
dnjega  ter s področja strokovnega usposabljanja 
gozdnih delavcev,

 – poročila in obvestila o delovanju Zveze inženirjev 
in tehnikov gozdarstva in lesarstva SR Slovenije, 
njenih društev in njenih članov,

 – reklamne oglase in prispevke tistih podjetij in 
delovnih organizacij, ki so zainteresirane za 
prodajo svoji proizvodov ali  storitev na področju 
gozdarstva, vendar v taki obliki in vsebini, da je 
takoj razviden njihov reklamni namen. 

Leta 1973 so se začeli v posameznih razpravah 
že pojavljati tudi izvlečki, prispevki so začeli pri-
dobivati vse boj znanstveni značaj. Že leta 1964 je 
bila uvedena decimalna klasifikacija po Oxfordu.

Gozdarskemu vestniku spet grozi 
ukinitev
Na eni strani napredek revije, na drugi pa politične 
težnje po združevanju revij in tako bi že drugič 
izgubili Gozdarski vestnik. Ciglar (1969) v prispevku 
ob šestdesetletnici Mirana Brinarja prinaša nič kaj 
prijetno novico iz sredine šestdesetih let: Ko je bil 
pred leti ogrožen obstoj našega glasila, ne morda zaradi 
strokovnih nesoglasij ali težav finančnega značaja, 
ampak zaradi bolj ali manj politično obarvanih teženj 
po združevanju strokovne literature z različnih delov-
nih področij, npr. kmetijstva, gozdarstva, lesarstva in 
še česa, je nemajhna zasluga Brinarja, da so gozdarji 
vztrajali in ostali pri svojem, s tradicijo slovenskega 
gozdarstva tako povezanem glasilu.

V Bibliografiji Gozdarskega vestnika 1938–1977  
lahko preberemo še:…da je bil M. Brinar eden tistih, 
ki so si močno prizadevali, da bi zamišljena združitev 
nekaterih revij, kot Socialističnega kmetijstva, Lesa, 
Kmečkega glasu, Gozdarskega vestnika in še kakšne, 
ne uspela.

Obseg in naklada Gozdarskega vestnika
Revija je postopno napredovala vsebinsko in obli-
kovno. Vse več gozdarskih strokovnjakov omogoča 
reviji napredek v strokovnem in znanstvenem 
pogledu.  

Obseg revije se je povečeval od prvotnega obsega 
dobrih 200 strani (1938), proti koncu petdesetih let 
je prekoračil 300 strani, leta 1974 jih je dosegel že 
420, proti koncu devetdesetih let pa se je ustalil pri 
450 straneh. Zadnji letniki dosegajo obseg 500 strani.

Žal pa je naklada revije, kot  kaže v zadnjem obdo-
bju,  v obratnem sorazmerju z izobrazbeno strukturo 
in številom gozdarjev. O prvotni nakladi revije je 
težko soditi, saj v reviji ni podatka o natisnjenih 
izvodih. V povojnem obdobju bi sodili, da je bila 
naklada visoka, če upoštevamo pozive za naročanje 
revije. V Bibliografiji 1938–1977 zasledimo podatek, 

da se je letu 1974 število naročnikov poraslo na 1.150. 
V letih 1976–1977 je vestnik izhajal že v nakladi 
1.900 izvodov.  Več kot 1.000 izvodov je Gozdarski 
vestnik dosegal vse do začetka devetdesetih let, 
potem pa se je naklada, po reorganizaciji gozdarstva, 
postopno, a vztrajno la zmanjševala in se ustali pri 
okrog 700 izvodih. Vse kaže, da  je novo znanje vse 
manj potrebno ali pa ga dobivamo drugje. Mogoče 
je tudi, da svojih spoznanj nočemo, ne znamo ali se 
nam  preprosto ne ljubi  predstaviti  drugim in se s 
tem  tako tudi izpostaviti kritiki.
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1 UVOD
1 iNtrODUctiON 

Pri nas in v tujini so funkcije gozdov ena od 
pomembnih podlag za določanje ciljev gospo-
darjenja. V večini primerov presojamo cilje 
gospodarjenja, saj je gospodarjenje z ukrepanjem 
usmerjeno k uresničevanju teh ciljev oz. učinkov. 
Cilj, ki ga želimo doseči, si prizadevamo opisati 
z merili in kazalniki. Merila služijo kot podlaga 
za oceno ocenjevanja stanja in sprememb stanja 
gozdov ter s tem funkcij. Vsako merilo lahko 
opisuje en ali več kazalnikov, ki so lahko merljivi 
ali opisni (kvantitativni ali kvalitativni) znaki, 
s katerimi ocenimo velikost, stopnjo in pomen 
posamezne funkcijske značilnosti, ki prispeva k 
učinkovitosti načrtovanja. Lahko jih prikažemo 
s podatkom (številčnim ali izraženim s smerjo 
odklona-povečanje, zmanjšanje) ali drugo vre-
dnostno značilnostjo, vendar moramo biti pri 
izbiri racionalni, saj njihovo zbiranje ni poceni. 
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Strokovna razprava

Množico vtisov in stanj moramo ukalupiti v čim 
enotnejši sistem meril in kazalnikov, s katerimi 
bomo lahko dolgoročno spremljali razvoj gozdov 
s poudarjenimi funkcijami.

Spremljanje stanja funkcij gozdov je zelo 
pomemben, a pogosto spregledan del gozdnogo-
jitvenega in gozdnogospodarskega načrtovanja. 
Kot sklepna faza v procesu načrtovanja je spre-
mljanje stanja oz. monitoring podvržen izjemni 
zapletenosti, slabi predvidljivosti in samoregu-
lacijskemu značaju gozda. Preveliko pozornost 
namenjamo tudi valorizaciji, premajhno pa 
izvajanju ustreznih ukrepov za krepitev funkcije, 
s čimer se oddaljujemo od upravljanja (Bončina 
in sod., 2011).

Merila in kazalnike uporabljamo za prika-
zovanje splošnega stanja gozda, upoštevajoč 
socialne, ekološke in proizvodne funkcije gozda, 
ter za preverjanje uspešnosti gozdnogospodar-
skih ukrepov. Značilni so tudi za presojanje 
trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja 
z gozdovi. So orodja, uporabljena za določanje 
vsebine in spremljanje prostorskega razvoja 
funkcij v določenem časovnem obdobju. Kazal-
niki prikazujejo spremembe v času in predvsem 
merljivi kazalniki so dobri za preverjanje traj-
nosti; pomagajo spremljati spremembe stanja 
funkcij gozda na različnih prostorskih ravneh. 
Predstavljajo tudi pogled strokovnjaka, ki si je 
kazalnike izbral ( določena subjektivnost). Z 
informacijami o merilih in kazalnikih med-
narodnih dokumentov ter izbranih evropskih 
držav želimo v slovenski sistem funkcij vnesti 
izboljšana merila in kazalnike.

Kljub dokaj uveljavljeni delitvi funkcij na antro-
pocentrične in ekocentrične, bi radi opozorili, da 
vse prepoznane funkcije gozdov obstajajo zaradi 
antropocentrične zaznave (Anko, 1995; Pirnat, 
2007; Planinšek, 2010). Iz antropocentričnega 
pristopa izhaja tudi določen delež subjektiv-
nosti pri določanju funkcij in pozneje zbiranju 
podatkov o stanju funkcij. V sodobni literaturi se 

izraz funkcija deli še na storitve in dobrine gozda 
(Daily in Matson, 2008; Planinšek in Pirnat, 2012; 
Nahlik in sod. 2012). Ekocentrični del zaznavanja 
(lastnosti narave oz. gozda) predstavljajo t. i. 
funkcije, antropocentričen del (izhaja iz potreb 
ljudi) pa t. i. storitve in dobrine gozda (Planinšek, 
2010). V nadaljevanju članka za vse tri sklope 
uporabljamo edini zakonsko določen izraz – 
funkcije gozdov, čeprav je izraz preveč obširen 
za opis obeh sklopov zaznavanja. Ko govorimo o 
določanju funkcij, mislimo na določanje območij 
s poudarjeno sposobnostjo zagotavljanja funkcij 
in storitev ali nudenja dobrin.

2 OBStOJEČi SiStEm fUNKciJ 
iN mEtODE OPrEDELitVE 
NOVEGA SiStEmA 

2 cUrrENt SYStEm Of fUNctiONS 
AND mEthODS fOr DEfiNiNG A 
NEw SYStEm

Funkcije gozda so bile prvič ovrednotene leta 
1990, in sicer po takratni metodologiji in na 
celotnem območju Slovenije. Takrat veljavnih 
deset »splošno koristnih« funkcij gozda (Zakon 
o gozdovih, 1985) je bilo na območju gozdnega 
prostora okvirno določenih po metodologiji, ki 
je bila povzeta po nemškem postopku določanja 

Slika 1: Aktualnost funkcij, storitev in dobrin gozdov (vir: Planinšek, 2010).
Figure 1: Current importance of forest functions, services and goods (source: Planinšek, 2010)
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funkcij gozda (Leitfaden zur …, 1974). Naslednje 
in popolnejše vrednotenje funkcij gozdov je 
bilo opravljeno ob izdelavi gozdnogospodarskih 
načrtov območnih enot za obdobji 1990–2000 
in 2001–2010 (Veselič in sod., 2003), skladno z 
merili Pravilnika o gozdnogospodarskih in goz-
dnogojitvenih načrtih (1998). V Sloveniji se pri 
določanju funkcij upošteva tradicionalni integralni 
pristop, ki enakovredno upošteva vse tri skupine 
(proizvodne, ekološke in socialne) funkcij gozda. 
Ideja avtorjev pa je tudi, da bi ta pristop ob prenovi 
sistema funkcij oz. Zakona o gozdovih nadgradili 
v integralnega z elementi segregacije, saj menimo, 
da bomo tako pripomogli h kakovostnejši uporabi 
gozdnega prostora (Planinšek in Pirnat, 2012).

Merila za določanje funkcij na ravni Slovenije 
so bila operativno opredeljena v Priročniku za 
izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogo-
spodarskih enot z veljavnostjo od leta 2008 do 2018 
(2008: 80–97). Merila za določanje funkcij v prvem 
Pravilniku (1998) so bila večinoma kvalitativne 
narave, v Priročniku (2008) so bila dodana tudi 
merljiva merila za posamezne funkcije. Posodo-
bitev obstoječih podatkov o funkcijah gozdov za 
potrebe obnove gozdnogospodarskih načrtov 
območij za obdobje od 2011 do 2020 (2011) je 
dobro dopolnjen Priročnik (2008), ki vsebuje še 
natančnejše usmeritve za načrtovalce. Izbris tretje 
stopnje poudarjenosti funkcij v Priročniku (2008) 
je kazal na zavedanje novih smernic v določanju 
funkcij. Novejše razlage Pravilnika o načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo 
(2010) pa zavračajo to možnost. V 23. členu Pra-
vilnika je napisano, da površine funkcijskih enot 
(čimbolj homogene enote kreirane iz posameznih 
slojev funkcij, ki so združene po vrstah objektov v 
ploskovnem, linijskem ali točkovnem grafičnem 
sloju) določajo gozdni prostor. Če upoštevamo te 
obrazložitve in izločimo tretjo stopnjo funkcije, 
lahko nastanejo predeli gozdnega prostora, ki 
nimajo poudarjene nobene funkcije in po tej defi-
niciji ne morejo spadati v gozdni prostor. Hkrati 
pa 24. člen navaja: vse z gozdom funkcionalno 
povezane površine v različnih krajinah skupaj z 
gozdom sestavljajo gozdni prostor – torej moramo 
najprej iz gozda in preostalih, tudi negozdnih, 
površin dobiti gozdni prostor, da lahko določimo 
funkcijske enote. Torej je funkcijska enota lahko 

tudi brez poudarjenih funkcij in je tretja stopnja 
funkcije popolnoma odveč. Za razvoj naše ideje o 
delni segregaciji je druga rešitev primernejša, saj 
se osredotočimo le na eno stopnjo poudarjenosti 
na ožjem območju. 

Pregled sistemov funkcij, iz katerih smo prenesli 
ideje v predlog novega sistema (Planinšek in Pirnat, 
2012), nato pa še v predlog meril in kazalnikov, 
je temeljil na primerjalni analizi domače in tuje 
literature ter izbranih mednarodnih dokumentov 
(Wullschleger, 1982; Anko 1995; GFRA, 2006; 
Waldfunktionen kartierung… 2001, 2006; Wal-
dentwicklungsplan – Richtlinie … 2006; State of 
Europe forests … 2007; FAO 2002, 2007; MCPFE, 
2007; Pirnat, 2007).

V primerjalno analizo sistemov za leto 2009 
smo vključili organizacijsko strukturo, sisteme in 
splošne trende funkcij petih evropskih držav (Slo-
venija, Nemčija, Avstrija, Švica in Češka) in treh 
mednarodnih procesov (Convention on biological 
diversity, Ministerial conference on the protection 
of forests in Europe, Global forest resources assess-
ment). Cilj primerjalne analize je na logičen in 
preprost način predstaviti podobnosti oz. razlike 
med posameznimi sistemi (Ragin in Janoski, 1992). 

Trenutno za krepitev oz. spremljanje stanja 
večine funkcij gozda ne najdemo natančnih 
(merljivih) meril, ki bi jih lahko preverili ob 
obnovi načrta. Ker so v območnih načrtih zbrane 
splošne usmeritve, ki jih gozdnogospodarski 
načrt gozdnogospodarske enote povzame in jih 
dodela na natančnost, primerno funkcijskemu 
območju, naj bodo podobno urejena tudi merila in 
kazalniki. V primeru območnih načrtov (okvirno 
načrtovanje) lahko uporabimo že znana merila 
in kazalnike trajnostnega razvoja gozdov, za 
načrte gozdnogospodarskih enot (izvedbeno 
načrtovanje) pa je priporočljivo, da so merila 
in kazalniki podobni tistim, ki so opredeljeni 
na nacionalni ravni, vendar natančnejši in bolj 
operativno uporabni. Ti kazalniki se lahko med 
posameznimi gozdnimi površinami v isti državi 
razlikujejo v skladu s prevladujočimi razmerami, 
nalogami in cilji upravljanja. Merila in kazalniki 
morajo biti medsebojno združljivi na različnih 
ravneh zajemanja, s čimer zagotovimo lažje 
dopolnjevanje manjkajočih podatkov v državi, 
pa tudi njihovo primerljivost.
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Na ravni gozdnogospodarske enote so kazalniki 
odvisni od lokalnih, pogosto rastiščno pogojenih 
okoljskih dejavnikov, kot so gozdni tipi in oro-
grafija. Odvisni so tudi od lokalnih gospodarskih 
in socialnih vidikov ter prednostnih nalog, ki jih 
želimo izvajati. Nujno pa moramo upoštevati način 
kartiranja, ki je v rabi sedaj, sicer lahko izgubimo 
sledljivost podatkov. 

3 POmEN mEriL iN KAZALNiKOV 
fUNKciJ GOZDOV V SLOVENiJi 
iN SVEtU

3 imPOrtANcE Of critEriA 
AND iNDicAtOrS Of fOrESt 
fUNctiONS iN SLOVENiA AND iN 
thE wOrLD

Merila in kazalniki pomagajo povezovati različne 
deležnike v sektorju gozdarstva in okolja na 
splošno. Uporabni so kot orodje za informiranje 
in komuniciranje z javnostmi. Točne in zanesljive 
informacije lahko spremenijo odločitve in poli-
tiko v okviru gozdarstva, saj so tudi sledljive. Na 
nacionalni ravni so merila in kazalniki uporabna 
orodja za monitoring uspešnosti in učinkovitosti 
Gozdnega nacionalnega programa (2007) in z njim 
povezanih zakonskih določil. Lahko služijo kot 
okvir za strateško načrtovanje, za pripravo ciljev 
ter monitoring gozdnogospodarskih načrtov in 
certifikacijskih dokumentov. 

V minulih letih so merila in kazalniki pred-
vsem pomagali spodbujati boljše razumevanje 
pristopa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 
Mednarodna poročanja stremijo h kakovostnemu 
spremljanju razvoja ekoloških, socialnih, biodiver-
zitetnih in drugih storitev gozda. Na mednarodni 
ravni merila in kazalniki pripomorejo k sestavi 
konsistentnih in trdnih nacionalnih poročil, ki 
služijo poročanju za mednarodne študije (FAO, 
FOREST EUROPE ...), konvencije EU in druge 
pravno zavezujoče akte, povezane z gozdarstvom. 
Zato je nujno njihovo izboljševanje v nacionalnih 
poročilih o gozdnih virih.

Ker so merila in kazalniki učinkovito orodje 
za zbiranje, hranjenje in posredovanje zanesljivih 
ter znanstveno preverljivih informacij o gozdovih, 
si z njimi olajšamo spremljanje stanja in razvoja 
gozdov ter njihovih funkcij, storitev in dobrin. 
Merila in kazalniki, npr. trajnostnega gospodar-

jenja z gozdovi, so pomembna tema gozdarske 
politike in poročanja po vsem svetu. 

Helsinška merila najbolje opisujejo različne 
vidike trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v 
Evropi, medtem ko so kazalniki orodje ocenjevanja 
stanja in sprememb stanja meril. Glavni namen 
obeh pa je podajanje informacij, potrebnih za 
razvoj gozdarskih politik, razvojnih programov, so 
pa tudi podlaga za medsektorsko zbiranje podat-
kov o stanju gozda. Tovrstno zbiranje podatkov s 
pomočjo merljivih in opisnih meril ter kazalnikov 
na enoten način prikaže stanje svetovnih gozdov pa 
tudi stanje trajnostnega gospodarjenja z gozdom 
(FOREST EUROPE, UNECE and FAO, 2011). 

Podobno izpeljavo želimo vzpostaviti tudi za 
spremljanje stanja funkcij gozdov. Kot zgleden 
primer meril in kazalnikov, ki jih v praksi upora-
bljamo že nekaj let, prepoznavamo vseevropska 
merila in kazalnike trajnostnega gospodarjenja z 
gozdom, nastalih v okviru ministrskih konferenc 
o varstvu gozdov v Evropi - Helsinška merila 
(Improved Pan-European Indicators..., 2002; Japelj 
in Hočevar, 2006). Šest meril na nacionalni ravni 
je razdeljenih na 35 količinskih kazalnikov in 101 
opisni kazalnik na regionalni ravni (Improved 
Pan-European Indicators…, 2002; MCPFE - Fifth 
Ministerial Conference…, 2007). Znotraj šestih 
krovnih Helsinških meril trajnostnega gospodar-
jenja z gozdovi najdemo šest kazalnikov, ki nepo-
sredno zadevajo poročanje o stanju funkcij gozdov:

 – varovalni gozdovi – tla, voda in druge ekosi-
stemske storitve, 

 – varovalni gozdovi – infrastruktura in upravljani 
naravni viri, 

 – dostopnost za rekreacijo, 
 – vzdrževanje, ohranjanje in primerna krepitev 

biotske raznovrstnosti gozdnih ekosistemov,
 – kulturne in duhovne vrednote gozda, 
 – nelesne dobrine gozda.

Tudi na nacionalnih ravneh, npr. v avstrijskem 
gozdnem programu (2007), najdemo najave o 
razvoju meril in kazalnikov za varovalne funkcije 
gozdnih sestojev in hitro identifikacijo gozdov s 
funkcijo varovanja objektov v okviru načrtovanja 
razvoja gozdov‘. Večina evropskih držav torej še 
išče ustrezne kazalnike za spremljanje vsebine in 
spremembe površin funkcij gozda. V Sloveniji jih 
je nekaj ponudil že Nacionalni gozdni program 
(2007), a so za uporabo v praksi še preohlapna. 
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Slika 2: Gozdovi, ki 
neposredno ne varujejo 
infrastrukture in objektov, 
ostajajo varovalni gozdovi. 
Figure 2: Forests, which 
does not directly protect the 
infrastructure and facilities, 
remain protected forests.
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4 PrEDLOG mEriL iN KAZALNiKOV rAZVOJA fUNKciJ 
4 PrOPOSAL Of critEriA AND iNDicAtOrS

V Sloveniji kljub Priročniku (2008) in Posodobitvi obstoječih podatkov o funkcijah gozdov (2011) 
meril in kazalnikov za določanje ter spremljanje posamezne funkcije še nimamo ustrezno kvanti-
tativno določenih. Merilom za določanje, ki jih že uporabljamo (Anko, 1995; Pravilnik o ..., 1998; 
Priročnik…, 2008), v tem prispevku dodajamo kazalnike, za katere menimo, da so pomembni za 
razumevanje delovanja gozda z določeno funkcijsko enoto (Pirnat, 2007; Planinšek, 2010; Planin-
šek in Pirnat, 2012). Dodani so predvsem novi številčni okviri, saj smo se želeli izogniti opisnemu 
določanju ali ocenjevanju funkcij. Pripravljen nabor meril in kazalnikov ni končen, saj so nekatera v 
uporabi že zdaj (NGP, 2007), nekatera uporabljamo v raziskovanju, so pa tudi takšna, ki jih zaenkrat 
še ne znamo dovolj kakovostno določiti, a bi bila zelo koristna za spremljanje stanja funkcijske enote. 
V pričujočem članku še ni bilo mogoče opredeliti vseh meril s preprosto merljivimi kazalniki, zato 
upamo na dodatna usklajevanja v prihodnosti.

Nekatera merila pomenijo precejšnjo spremembo predvsem pri zajemanju podatkov, zato bo za 
njihovo uvajanje treba uskladiti in nadgraditi baze podatkov predvsem gozdarskega sektorja, tako 
kot so na Zavodu za gozdove naredili leta 2011 (Posodobitev obstoječih podatkov o funkcijah …). 
Brez večjih težav lahko pripravimo tudi prevedbeni ključ. Predlog meril in kazalnikov je prirejen 
idejam novega sistema funkcij, ki je bil predstavljen v Planinšek in Pirnat (2012) in vsebuje merila 
iz Pravilnika (2010):

V: Na območjih naslednjih gozdnih združb: bazofilni borovi gozdovi, acidofilni borovi gozdovi 
na grebenih karbonskih skrilavcev in peščenjakov, gozdovi črnega gabra in kraškega jesena, jelševje v 
skalovju, smrekovi gozdovi na ledeniških grobljah, subalpinsko bukovje, rušje, šotna smrečja in visoka 
barja. Gozdovi, ki so določeni za zadrževalnike visokih voda. Gozdovi na naklonih terena nad 35 °.

K in HZ: Gozdovi v razdalji štirih drevesnih višin od ograjenih območij bolnišnic, zdravilišč in 
turističnih središč, gozdne zaplate in gozdovi okoli večjih točkovnih, območnih ali linijskih virov one-
snaženja (do 1 km oddaljenosti – odvisno od reliefa, vrste emisije in podnebnih razmer).

H: Gozdovi v 1. in 2. varstvenem pasu po odloku o varstvu virov pitne vode, gozdovi v okolici izvirov 
vode (50 m oz. dve drevesni višini), gozd ob stoječih vodah (dve do štiri drevesne višine, odvisno od 
reliefa), gozdovi na poplavnih območjih s povratno dobo pojavljanja visokih vod v obdobju do pet let 
(pogoste poplave), pasovi gozdnega drevja in grmovja ob bregovih vodotokov (40 m zunaj naselij za 
vodotoke 1. reda, oziroma 5 m za vodotoke 2. reda po Zakonu o vodah (2008), gozdovi ob/nad vhodi 
v javnosti odprte jame in brezna (dve drevesni višini).

Vsebuje elemente varovalne (V), klimatske (K), higiensko-zdravstvene (HZ) ter hidrološke funkcije (H).

1.VAROVALNA FUNKCIJA

Planinšek, Š., Pirnat, J.: Zasnova meril in kazalnikov funkcij gozdov

2. ZAŠČITNA FUNKCIJA 

Vsebuje elemente zaščitne funkcije.

Z: Gozdovi na pobočjih (nad 30°) nad železniškimi progami, javnimi kategoriziranimi cestami, nad 
naselji in posameznimi stanovanjskimi ali gospodarskimi stavbami v razdalji štirih drevesnih višin (do 
200 m – odvisno od reliefa); gozdovi ob letališčih, protivetrni gozdovi in pasovi gozdnega drevja ob 
infrastrukturnih objektih v razdalji štirih drevesnih višin. 

3. PESTROSTNA FUNKCIJA

4. DEDIŠČINSKA FUNKCIJA

Vsebuje elemente rekreacijske, turistične, estetske in poučne funkcije.

Merila
1. stopnja:
Gozdovi s posebnim namenom (urbani/mestni gozdovi). Gozdne zaplate in pasovi gozda okoli mest z 

več kot 3000 prebivalci do 1 km oddaljenosti (odvisno od reliefa).
Gozdovi v pasu dveh drevesnih višin ob zelo obiskanih izletniških točkah in poteh, zlasti ob obeh 

evropskih pešpoteh E6, E7 in obhodnicah. 
Gozdovi v pasu dveh drevesnih višin ob učnih in naravoslovnih poteh ter muzejih na prostem. 
2. stopnja:
Gozdovi s prirejeno infrastrukturo in opremo za trše oblike rekreacije (npr. trim steze, kolesarske steze, 

poligoni za gorske kolesarje, štirikolesnike, motorne sani, terenska motorna vozila, vzletišča…) s pasom 
do štirih drevesnih višin.

5. REKREACIJSKA FUNKCIJA

Vsebuje elemente funkcije varovanja naravnih vrednot in funkcije varovanja kulturne dediščine.

Merila
Registrirane naravne vrednote s strožjim režimom (Register ZRSVN – območja s 1. in 2. stopnjo 

IUCN: narodni park, regijski park, strogi naravni rezervat, naravni rezervat). 
Nepremična kulturna dediščina s strožjim režimom (Register ZKD).
Smiselno dodamo še pas gozda v razdalji dveh drevesnih višin. 

Vsebuje elemente funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti.         

Merila
1. stopnja:
Redki gozdni ekosistemi (habitatni tipi), ekocelice, okolice kalov, osrednja območja zimovališč, brlogi 

redkih ali ogroženih živalskih vrst s prehodnimi conami (glej 10. člen Pravilnika o varstvu gozdov), 
gozdne zaplate (stopni kamni) v agrarni krajini. 

2. stopnja:
Gozdovi v območjih Natura 2000 in EPO (posebno ohranitveno območje ali ekološko pomembno območje).
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PREDLAGANE
FUNKCIJE

Notranji oz. sestojni kazalniki  Zunanji oz. okoljski kazalniki

sestojna 
zgradba

dinamika 
pomlaje-

vanja

število 
odmrlega 

drevja, 
ekocelic, 
mokrišč

površina 
gozdnega 

roba

nove gradnje, 
motnje in okolj-
ske obremenitve

sprememba 
zakonodaje oz. 

registra 

VAROVALNA *** *** *** * *** *
ZAŠČITNA *** ** * * *** *
PESTROSTNA *** *** *** *** *** ***
DEDIŠČINSKA * * * * *** ***
REKREACIJSKA *** * *** *** *** *
LESNOPROIZVODNA *** *** * * *** *
LOVNOGOSPODARSKA * * * * *** *
NABIRALNIŠKA * * * * *** ***
RAZISKOVALNA (GPN) *** *** *** * *** *
OBRAMBNA (GPN) * * * * *** ***

Razlaga simbolov: Ali sprememba sestojne zgradbe bistveno vpliva (***) na opravljanje varovalne funkcije gozda?
Ali sprememba zakonodaje vpliva (*) na opravljanje varovalne funkcije gozda?

Preglednica 1: Nekateri kazalniki funkcij gozdov.
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6. LESNOPROIZVODNA FUNKCIJA

Vsebuje elemente lesnoproizvodne funkcije.

Merila
Gozdovi, kjer je dovoljena dolgoročna sečnja nad 5 m3/ha/leto, primerna odprtost gozdov in zadostna 

nosilnost tal za nove tehnologije. 

O: Gozdovi, ki so ograjeni zaradi vojaških ali policijskih potreb. 
R: Ograjene ali označene raziskovalne ploskve (npr. ZGS, BF, GIS…), gozdni rezervati, pragozdni 

ostanki ter gozdovi v pasu do dveh drevesnih višin okrog omenjenih objektov. 

Zunaj sistema funkcij bi ostali obrambna in raziskovalna funkcija, saj ju predlagamo za gozd s posebnim 
namenom s strogim varstvenim režimom (Uredba o … 2005). Objekti so izvzeti iz rednega gospodarjenja. 
Merila obrambne in raziskovalne funkcije v tem pomenu označujemo z začetnicami:

Vsebuje elemente funkcije pridobivanja drugih gozdnih dobrin.

Merila
Gozdovi, kjer lastnik ali najemnik nabira gozdne nelesne dobrine za prodajo, sestoji s namerno pri-

rejeno drevesno sestavo (npr. več kot 25 % kostanja, oreha, lipe), čebelja paša (pasišča), semenski sestoji.

8. NABIRALNIŠKA FUNKCIJA 

7. LOVNOGOSPODARSKA FUNKCIJA

Merila
Intenzivno vzdrževane gozdne jase, grmišča, krmišča, krmne njive in lovne obore, vse s pasom dveh 

drevesnih višin. 

Vsebuje elemente lovnogospodarske funkcije.

9. OBRAMBNA IN RAZISKOVALNA FUNKCIJA

4.1 Kazalniki stanja funkcij 
Poleg sestojne zgradbe, ki vsebuje več elementov 
(vertikalna in horizontalna zgradba, mešanost, 
sklep,…), so za spremljanje stanja zgoraj predla-
ganih funkcij pomembni še naslednji kazalniki: 
(glej preglednico1)

Opis posameznih kazalnikov:
 – dinamika pomlajevanja (površina in kako-

vost mladovja, sestava po drevesnih vrstah 
in višini …)

 – število odmrlega drevja, ekocelic, mokrišč
 – spremembe v površini gozdnega roba (frag-

mentacija, zaraščanje)
 – nove gradnje, motnje in okoljske obremenitve 

(ceste, železnice, objekti, rekreacijska središča, 
spremembe hidrogeoloških razmer oz. regula-
cije vodotokov, erozija, plazovi, ogolelost tal …) 

 – sprememba zakonodaje oz. registra (prisotnost 
vrst, nova najdišča, grobišča, uničenje, novi 

V premislek in spodbudo navajamo nekaj 
posebnih meril, ki jih še ne znamo dovolj kako-
vostno določiti in meriti, a bi bilo to primerno 
v prihodnosti: filtracijska sposobnost dreves in 
alergenost dreves, grmov in zelišč v območju 
(Kofol-Seliger in Pirnat 2010), nosilna kapaciteta 
območja, število dni z ledom na leto, zračno vodne 
lastnosti tal, količina organske snovi v zgornjem 
sloju tal …

Nabor meril in kazalnikov naj služi kot pre-
čiščena podlaga za vzpostavitev sistema kvanti-
tativnih meril in kazalnikov. Tudi pri poročanju 
je bistveno, da pri vsakem izdanem poročilu 
uporabljamo sledljiva nacionalna merila, čeprav 
mogoče ne sovpadajo popolnoma z okviri med-
narodnega poročanja. S kvantitativnimi podatki 
lahko natančneje sledimo trendom posamezne 
funkcije, storitve ali dobrine. 

Vsakoletna osveževanja najrazličnejših podat-
kov o gozdnih fondih in s tem tudi o površinah 
funkcijskih enot terjajo od poročevalca (države) 
najnovejše informacije in vsakoletno preverjanje 
podatkov. V našem sistemu je to težava, saj se 
določene podatkovne baze osvežujejo na nekaj 
let (funkcije gozdov na desetletje), kar pa ne 
odraža spremembe stanja, kar naj bi bil cilj Spre-
mljanja (monitoringa). Zato se zmanjša kakovost 
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podatki o kraških jamah in breznih, razgla-
sitev novih gozdov s posebnim namenom z 
ustreznim mestnim ali občinskim odlokom ...)

5 mEriLA iN KAZALNiKi 
rAZVOJA fUNKciJ V 
PrihODNOSti 

5 critEriA AND iNDicAtOrS iN thE 
fUtUrE

Gospodarjenje za posamezne funkcije gozdov 
je treba podkrepiti z bolj sistematičnim upo-
števanjem v gozdnogospodarskih načrtih, 
predvsem pa z izvajanjem teh načrtov in sle-
denjem ciljem. Ena od razvojnih težav je tudi 
opisno spremljanje funkcij do danes in začetne 
težave, ki jih bo povzročilo sistematično spre-
mljanje razvoja funkcij. Težavnost določanja 
kakovostnih kazalnikov funkcij je znana že 
dolgo, prispevek osvetljuje nekaj pogledov na 

kazalnike, ki bi jih lahko uporabili za spremljanje 
stanja funkcij. 

Najpogostejše nejasnosti pri sedanjih merilih in 
kazalnikih določanja funkcij so predvsem opisno 
opredeljeni pojmi: strma pobočja, večji emisijski 
vir, manjše površine, ustrezne naravne dano-
sti, zelo obiskani gozdovi, izpostavljeni zaselki, 
neposredna bližina mest, visoka gostota, višja 
številčnost. Pojmi niso metodološko opredeljeni 
in jih ne moremo primerjati v času.

Velike težave imamo pri določanju meril varo-
valne in zaščitne funkcije, saj sta v svojem bistvu 
prepleteni in vsebinsko nedorečeni (Skudnik in 
Kovač, 2012; Guček in sod., 2012; Diaci in sod., 
2012; Slika 2). Medtem ko varovalna funkcija sedaj 
prekriva občutne površine, so površine zaščitne 
funkcije premajhne.

Nekaj nejasnosti izhaja tudi iz neupošte-
vanja zakonsko določenih izrazov (npr. izraz 
varstvena cona po odloku o zaščiti virov pitne 
vode ni usklajen z Zakonom o vodah, 67/2002, 
57/2008); kategorije omejek ne najdemo v inter-
pretacijskem ključu dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč idr.). Tudi izhodišče, da 
govorimo o razglašenih urbanih gozdovih, ni 
pravno pravilno, saj gre za razglašene gozdove 
s posebnim namenom.
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poročanja. Predlagamo sprotne (letne) evidence 
sprememb, ki nastanejo v površinah sedanjih 
funkcijskih enot zaradi višjih sil ali človekovih 
vplivov – načrtovanja. Obenem pa predlagamo, 
da bi bila vsaka površina s 1. stopnjo poudarje-
nosti katere koli nepremične funkcije podprta 
z uredbo (kot so dandanes varovalni gozdovi 
in gozdovi s posebnim namenom); površine bi 
bile nedvoumno, kritično in legitimno določene 
(seznam parcel), lažje bi financirali dela, nujna 
za krepitev funkcije ter jih tudi kontrolirali oz. 
spremljali.

V Pravilniku (2010) in Priročniku (2008) in 
njegovih dopolnitvah (2011) so zapisane nekatere 
nejasnosti oziroma t. i. mehke informacije, za 
katere bo treba z nadaljnjim delom pridobiti bolj 
nedvoumno merljiva merila in kriterije za opre-
deljevanje funkcij gozdov in v naslednjem koraku 
za njihovo spremljanje. Pričujoči prispevek naj 
spodbudi tudi razmislek o racionalizaciji sistema 
funkcij. Prav tako bo treba – ne glede na število 
funkcij v prihodnje – poskrbeti, da se merila in 
kriteriji pri različnih funkcijah ne ponavljajo, saj 
bi takšno ponavljanje pravzaprav kazalo, da je 
takšni funkciji smiselno združiti. 

6 ZAhVALA 
6 AcKNOwLEDGEmENt

Raziskava je bila delno opravljena v okviru cilj-
nega raziskovalnega projekta CRP – Izboljšanje 
informacijske učinkovitosti gozdnogospodar-
skega načrtovanja in gozdarskega informacijskega 
sistema (V4-1070) in Javne gozdarske službe 
(naloga 4), ki ju financirata ARRS in MKO (v 
času raziskave MKGP).
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1 UVOD
Med vsemi drevesnimi vrstami, ki rastejo v Slove-
niji, vzbuja največ pozornosti nenavadna, redka in 
skrivnostna tisa (Taxus baccata). Pred 140 milijoni 
let se je rod tis pojavil v jugozahodni Kitajski, 
sočasno z ginki in dinozavri, od koder se je razširil 
po vsej severni hemisferi ter se v evoluciji z večjim 
številom vrst prilagodil različnim biotopom. Rod 
tis združuje devet morfološko podobnih vrst, ki 
jih nekateri pojmujejo zgolj kot geografske rase. 
Botanično ime taxus izvira iz grškega tóxon, t. j. 
lok ali toxicon, strup za puščice, ime baccata pa 
je dodal Linné in pomeni „obložen z biseri“ - 
mišljeni so živordeči plodovi. Slovensko ime tisa 
je izposojeno iz latinske besede taxus (italij. tasso, 
romun. tisâ, rusko tiss). 

GDK 174.7 Taxus baccata:23(045)=163.6

Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev 
Protecting and Growing Yew are Mandatory Assignments of Foresters
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Cimperšek, M.: Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 9. V 
slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 43. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic.
V želji, da bi vzpodbudili zanimanje in skrb za izumirajočo drevesno vrsto tiso, smo predstavili njen duhovni 
in materialni pomen v preteklosti, zlasti njeno sled v zgodovino bojevanja ter posledice njenega nazadovanja v 
slovenskih gozdovih. Opisali smo najpomembnejša nahajališča tis v Evropi, njene skromne in slabo proučene 
ostanke na našem ozemlju ter navedli razloge, ki so prispevali k najbolj ohranjenim sestojem na Kozjanskem. S 
pomočjo fitocenoloških popisov in Ellenbergovih ekoloških indikatorjev smo primerjali njihova rastišča. Orisali 
smo tudi najpomembnejše gozdnogojitvene ukrepe, s katerimi v gozdarsko razvitejših okoljih varujejo, negujejo 
in pospešujejo širjenje tis ter nakazali njen kulturni odtis v parkovni umetnosti in zdravilstvu.
Ključne besede: tisa (Taxus baccata), ekologija, geografija, naravovarstvo, zdravilstvo, tisovina, lokostrelstvo, 
varovanje, gojenje, Kozjansko, Bohor.

Abstract
Cimperšek, M.: Protecting and Growing Yew are Mandatory Assignments of Foresters. Gozdarski vestnik (Profes-
sional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 9. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 43. Translated 
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Wanting to encourage interest and concern for yew – a tree species at risk of extinction – we have presented its 
spiritual and material significance in the past, above all its trace in the history of warfare and consequences of its 
disappearing from Slovenian forests. We have described the most important yew locations in Europe, modest and 
poorly studied remains in our territory and listed some reasons contributing to the best conservation of stands in 
Kozjansko. Using phytocoenological inventories and Ellenberg’s ecological indicators we have compared their sites. 
We have outlined the most important silvicultural measures for protecting, caring for, and stimulating yew expansion 
in environments with better developed forestry as well as indicated yew’s cultural imprint in park art and healing.
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growing, Kozjansko, Bohor.
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Razvojni poti tise ni mogoče natančno slediti, 
ker palinologi ne morejo nedvoumno prepoznati 
njenega peloda, ki je zelo droben in ga zlahka 
zamenjujejo s pelodom hrastov, topolov ali ostri-
čevk. Domnevno je bila tisa pri nas najbolj razšir-
jena v času postglacialne rekolonizacije od 10.000 
do 5.000 let pred n. š., in to v mešanih hrastovih 
gozdovih. S pojavom in širjenjem bukve v borealu 
in atlantiku pa je začela nazadovati. Tisa in bukev 
sta namreč vikariantni vrsti, kar pomeni, da se 
časovno in geografsko izključujeta (Küster, 1996). 
Njena poznejša nezadržna regresija je posledica 
različnih antropozoogenih dejavnikov. 

Dolgožiovo vetrocvetko ni ne iglavec ne listavec 
in tako kot ginkijevce uvrščamo v igličastolistne 
golosemenke (Coniferophytina). Tisočletni kul-
turni rastlini so že v poganskih časih pripisovali 
mistične in apotropejske lastnosti ter povezave z 
onstranstvom. Arheološke najdbe keltskih amu-
letov pričajo, da so jo uporabljali kot zaščito pred 
nevarnimi in strupenimi živalmi ter zli duhovi. 
Ker smo bili Slovenci že od 8. stoletja izpostavljeni 
nasilnemu pokristjanjevanju, nismo ohranili 
nobenih poganskih mitov, ki bi se nanašali na 
tiso, pač pa so v Bosni še dolgo verjeli, da obeski 
iz tise varujejo pred vampirji in čarovnicami. Iz 
podobnih razlogov so ščitili posamezne tise, ker 
so menili, da bi jih doletela nesreča, če bi posekali 
katero od teh svetih dreves (Fukarek, 1958). Tudi 
Srbi in Črnogorci so bili prepričani, da je tisa sveto 
drevo (Ovsec, 1991). 

V primerjavi z drugimi evropskimi državami 
se je v naših gozdovi ohranilo malo tis, kar je 
presenetljivo ob dejstvu, da so slovenski gozdovi 
le malo ali zmerno spremenjeni in jih upravičeno 
uvrščamo med dokaj naravne. O nekdanji mnogo 
večji razširjenosti tise v gozdovih pričajo številna 
krajevna imena, ki imajo v korenu tiso. Prouče-
vanja številnih in razpršenih zgodovinskih virov 
so razkrila, da je bila raba tisovine v preteklosti 
raba tisovine večji krivec njenega nazadovanja, 
kot spreminjajoči ekološki dejavniki. Zato bi bila 
ena od nalog našega gozdarstva, da bi namenila 
več pozornosti ohranitvi, varovanju in širjenju tis 
v naših gozdovih. Da bi vzpodbudili zanimanje 
zanjo, smo predstavili rabo tisovine v preteklosti 
ter navedli razloge za njeno nezadržno nazadova-
nje. Da bi spoznali rastiščne posebnosti tis, smo 
zbrali podatke o njihovi razširjenosti v Evropi 
in Sloveniji ter s fitocenološko metodo proučili 
njene rastiščne dejavnike. 

1  mEtODA DELA
Ker je geografsko-podnebni areal razširjenosti 
določene rastlinske vrste pomemben kazalnik 
njenih rastiščnih zahtev, smo zbrali podatke o 
najpomembnejših nahajališčih tise v Evropi in 
v Sloveniji. Pri nahajališčih nismo upoštevali  
posamezna, soliterna drevesa, kot so hišna ali 
zgodovinska, temveč smo se omejili na sestoje, 

v katerih so tise po številu ali lesni zalogi sodo-
minantne in prepoznavno zaznamujejo sestojno 
strukturo. Nahajališča tis v Evropi smo povzeli 
po Hageneder (2007) in prispevkih v reviji 
Eibenfreund, podatke o sestojih tise v Sloveniji 
pa smo pridobili iz osrednje baze Zavoda za 
gozdove. 

Ekološki interval tise smo preverili s pomočjo 
fitocenoloških popisov in Ellenbergovih kazalni-
kov (1994). Popise smo združili v posebni pregle-
dnici, v kateri smo rastline razdelili po dveh, za 
rast in razvoj gozda najpomembnejših ekoloških 
indikatorjih - po vlažnosti in vsebnosti baz. V 
tabelo preglednico smo uvrstili naključno izbrane 
popise iz s širšega območja Kozjanskega, katerim 
smo priključili dodali tudi popise Glavača (1958) 
iz bližnjega Hrvaškega Zagorja, Petkovška (1965) 
iz Velikega Kozja in Accetta (1986) iz Bohorja 
(tabela preglednica je dosegljiva pri avtorju). 

Posebej smo izpostavili družbenogospodarske 
posebnosti Kozjanskega, ki so domnevni razlog 
presenetljivi ohranjenosti tis na Bohorju in oko-
lici. Zbrali smo tudi izsledke o njenem ekolo-
škem, medicinskem, parkovnem in ekonomskem 
pomenu ter na kratko povzeli znanje in izkušnje 
o uspešni vzgoji, negi in zaščiti tis. 

2  ZGODOViNSKA rABA tiSOViNE 
Kulturni pomen drevesnih vrst presojamo po 
njihovi rabi v preteklosti, njihovem gospodarskem 
pomenu in mitološki bizarnosti. O predzgodo-
vinskih odnosih med človekom in gozdovi je 
malo znanega. Nestrupene, sladke ovoje plodov 
(arilus) so uživali že naši davni predniki. Že 
pred 150.000 leti so tisovino uporabljali za loke 
in kopja, to je za lov in vojskovanje. Najstarejša 
artefakta iz lesa sta konica kopja iz tisovine, ki 
so jo našli v zamočvirjenem Elephant Bedu v 
Essexu na Angleškem, in kopje, ki so ga našli 
zasajenega v slonovem okostju pri Lehringenu 
na Spodnjem Saškem v Nemčiji. Starost obeh 
ostalin je starejša od 90.000 let (Hawkes, 1967). 
Leta 1991 so v Ötztalskih Alpah našli 5.300 let 
staro mumijo ledenega moža, ki je bil oborožen 
z nedokončanim lokom iz tise; iz tisovine je bil 
tudi ročaj njegove bakrene sekire. Pred tri tisoč 
leti je bila tisa med mostiščarji tako vsestransko 
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in pogosto uporabljena, da avstrijski arheologi 
govorijo o posebni „kulturi tise“ (Leuthold, 1980). 
Avstrijski in švicarski raziskovalci so v mostiščar-
skih ostankih odkrili okoli 20 % tisovine. Naši 
arheologi so na Ljubljanskem barju prepoznali 
tisovino samo v manjšem loku in okrušku puščične 
osti (Velušček, 2009). 

Na kultne kipe in pohištvo iz tisovine so naleteli 
v staroegipčanskih grobovih. Rimljani so tisovino 
uporabljali za stavbno pohištvo, posode, ograje, 
brvi in pilote. V najstarejših inventarjih loškega 
gradu Wildenlack iz leta 1315 omenjajo samostrele 
iz tisovine (Stopar, 1988). Pred industrijsko revo-
lucijo so na Notranjskem iz tisovine tesali vesla in 
izdelovali skodle. Pahor in Hajnal (1981) navajata, 

da so Ribničani, Kočevarji in kmetje iz okolice 
Slovenske Bistrice vozili v Trst 8 m dolga vesla iz 
tisovine. Dandanes izdelujejo iz tisovine razen 
pohištva tudi glasbene instrumente (piščali) in 
rezljane ter stružene miniature. S črno obarvano 
tisovino nadomeščajo ebenovino. 

Les tise je izjemno čvrst in ima visok modul 
dinamične prožnosti, zato je odlična surovina za 
loke. Množična raba tisovine se je razmahnila po 
bitki pri Hastingsu leta 1066, kjer so Normani 
premagali angleškega kralja Harolda II. V poznej-
ših spopadih med Škoti in Angleži so razvili t. 
i. dolgi lok (longbow), s katerim so zadevali do 
razdalje 340 m in v minuti prožili do šest puščic, 
ki so na razdalji 200 m prebile milimeter debel 

Slika 1: V družbi z bukvijo 
ostaja tisa v spodnjem sloju.
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viteški oklep. Ker so postali loki obvezno orožje 
vsakega odraslega moža, je na otoku že okoli leta 
1350 zmanjkovalo uporabnih tis. Zato se je med 
15. in 16. stoletjem po Evropi razmahnila med-
narodna trgovina s surovci iz tisovine. Surovci za 
loke so bili 2.0 do 2.5 m dolge kvadratne grede, 
brez grč, ki so v prečnem prerezu merile od 5 x 
5 do 7 x 7 cm. Grede so bile razcepljene iz zuna-
njega oboda debla, in sicer tako, da so vsebovale 
eno tretjino beljave in dve tretjini črnjave. Vešči 
tesarji so lahko iz enega drevesa nacepili od 4 do 
12 surovcev (Hassler, 2009). 

Leta 1369 je kralj Edvard III. sprejel uredbo, 
po kateri je moral vsak Londončan posedovati 
lok in puščice ter v prostem času in ob praznikih 
vaditi strelsko veščino. Leta 1470 je Edvard IV. 
to obveznost obnovil in prepovedal vse druge, 
igre razen strelskih vaj. V poznem srednjem 
veku so postali Angleži najmočnejša vojaška sila; 
poznavalci pripisujejo zmagovalnost angleških 
lokostrelcev obveznim rednim vajam, s katerimi 
so začeli že v deških letih. V stoletnih vojnah so 
Angleži redno porazili Francoze, saj so njihovi 

lokostrelci bojišča dobesedno prekrili z mrtvimi. 
Leta 1346 so premagal trikrat številčnejšo franco-
sko vojsko pri Crecyju in leta 1356 pri Poitierju. 
V znameniti bitki pri Agincourtu leta 1415 pa je 
1.500 angleških konjenikov in 7.000 lokostrelcev 
potolklo 30.000 elitnih francoskih vitezov. 

Najstarejši carinski dokumenti o trgovini z loki 
so iz leta 1287, prve uvozne listine pa hranijo v 
Nemčiji iz leta 1294. Ker je bila oskrba s surovci 
vedno težja, so angleški vladarji leta 1472 uveljavili 
t. i. Westminsterski statut, po katerem so zahtevali 
od uvoznikov, da za vsako tono blaga uvozijo 
po štiri surovce. Deset let pozneje je Rihard III. 
obveznost povišal na deset kosov; ukazal je tudi 
sajenje tis ter zapovedal najvišje cene surovcev, 
lokov in puščic. Pomanjkanje surovcev je prisililo 
Henrikaa VIII., da je leta 1510 zaprosil beneškega 
doža za nakup 40.000 surovcev. Viri poročajo, da 
je dož po daljšem oklevanju odobril nakup, čeprav 
odločitev ni bila v skladu z beneško zakonodajo, a 
je znatno povišal ceno surovcev. Za 100 kosov je 
zahteval 16 funtov, kar je bilo dvakrat več, kot je 
za podobno pošiljko plačal leta 1483 (Scheeder, 

Slika 2: Tisovina je zaradi zrcalno gladke površine in 
lepe rdečkasto rjave barve najlepša med lesovi.

Slika 3: Pogosto je ohranjena v težko dostopnih refugialnih 
rastiščih in skalnih razpokah, kamor seme zanesejo ptiči. 
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2000). 
Trgovanje s surovci je bilo donosno tudi za 

habsburške vladarje. Leta 1512 je cesar Ferdi-
nand I. dodelil meščanom Nürnberga monopol 
za trgovanje s tisovino iz vseh avstrijskih krajev. 
Podobne koncesije je v letih 1521 in 1523 za 
Notranjeavstrijske dežele odobril cesar Karl V. 
Leta 1532 je kralj Ferdinand dovolil sečnjo tis 
na Štajerskem, med letoma 1573 in 1588 pa tudi 
vojvoda Karl. Koncesionarji so organizirali sečnjo 
in cepljenje surovcev ter transport po kopnem, 
rekah in morju vse do angleških pristanišč. Med 
koncesionarji sta uživali poseben monopol rodbini 
Fürer in Haimendorf iz Nürnberga, ki sta na leto 
preprodali po 20.000 surovcev. V štiridesetletnem 
obdobju sta dvorni komori plačala 30.000 forintov 
koncesijskih dajatev, 34.5 forintov za vsakih 1.000 
kosov, posebej pa še carino in mitnino. Lastnik 
gozda ali sekač je od vsakega surovca prejel pol 
krajcarja. Po ocenah zgodovinarjev so med letoma 
1531 in 1590 iz Avstrije in Bavarske izvozili od 
500.000 do 600.000 surovcev, v obdobju od 1512 
do 1592 pa skupno okoli 1,600.000 kosov (Hilf 

in Röhrig, 1938). Pri tem ne gre prezreti, da so 
večino lesa zavrgli, kajti tise so grčave in ne rastejo 
povsem ravno. Trgovino s surovci lahko štejemo 
za začetke kapitalističnega lesnega monopola. 

Čeprav so v 15. stoletju že poznali strelno orožje, 
je bilo še dve stoletji manj učinkovito od loka, saj 
je izurjen lokostrelec lahko sprožil šestintrideset 
puščic v času, ko je bilo mogoče z okorno mušketo 
oddati en sam strel, pa tudi natančnost zadetkov 
je bila večja. Hitrost streljanja z loki je prekašala 
tudi samostrele. Ko je leta 1595 v srednjeevropskih 
gozdovih zmanjkalo uporabnih tis, je kraljica 
Elizabeta I. izdala razglas o zamenjavi lokov s 
strelnim orožjem, vendar je trgovanje s surovci 
dokončno prenehalo šele okoli leta 1627, ko se pri 
obleganju mesta Rey v Angliji zadnjikrat omenja 
raba lokov (Beck, 20042004). 

v 15. stoletju je mednarodna trgovina s tisovino 
segla tudi na naše ozemlje in tako oropala sestoje, 
da se tisa v njih ni nikoli več opomogla. Iz naših 
krajev so surovce izvažali po dveh poteh: en tok 
je bil usmerjen proti severozahodu, prek Nürn-
berga in Kölna do holandskih pristanišč, iz južnih 

Slika 4: Tise nimajo storžev, temveč samo bleščeče 
koralno rdeče semenske ovoje, ki obdajajo seme. Z 
njimi vabijo ptice.

Slika 5: Številni poganjki, ki poženejo iz spečih brstov, 
kažejo na veliko sposobnost obnavljanja. 
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delov Slovenije pa je pot vodila prek jadranskih 
pristanišč v Benetke. Tisovina iz južnoevropskih 
dežel je bila še posebno cenjena, ker je bila rast 
upočasnjena zaradi večje sušnosti, branikebranike 
pa ozke, kar je povečalo njeno prožnost in čvrstost. 
Razvoj strelnega orožja ni rešil tis na našem oze-
mlju, kajti prišel je prepozno, saj so do leta 1580 
posekali vsa drevesa, ki so bila primerna za loke. 
Domnevamo, da so bile iz „orožarskega eksporta“ 
izvzete samo tise v prometno odmaknjenih in 
težje dostopnih gozdovih.

Iztrebljanje tis se je nadaljevalo v 18. stoletju, 
ko se je Trst otresel beneške nadoblasti in postal 
svobodna habsburška luka. Tedaj se je razmah-

nila trgovina, v kateri sta cvetela tovorništvo in 
furmanstvo. Prek našega narodnostnega ozemlja 
je potekala glavna prometna žila med Dunajem 
in Trstom, na kateri je bilo dnevno na poti od 
4.000 do 6.000 konj z vozovi. Ker je bila tisa za 
konje smrtno nevarna, so jo furmani uničevali 
v širokem pasu vzdolž cest, zunaj prometnega 
koridorja pa so jo sekali podložniki povsod 
tam, kjer so se po gozdovih pasle domače živali. 
Verjetno so tiso že pred tem dodobra zdesetkale 
koze s svojimi „strupenimi zobmi“, v 20. stoletju 
pa so jo, kot delikateso, objedali vedno številčnejši 
parkljarji. Tiso objeda srnjad, jelenjad in mufloni, 
vendar je najbolj škodljiva srnjad, ker jé poletne 

Slika 6: Optimalne razvojne 
pogoje možnosti imajo tise v 
mešanih listnatih gozdovih.
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in zimske popke v relativno kratkih presledkih, 
poleg tega so tise zanjo svojevrsten priboljšek in 
spolno dražilo. 

3  NAJPOmEmBNEJšA 
NAhAJALišČA tiS V EVOPi iN 
NJENi BLižNJi SOSEšČiNi

Tise uspevajo od gorskih leg Atlasa v severni Afriki 
do južne Skandinavije (61 0 geografske širine) ter 
od Irske do severnega Irana (karta 1). V Evropi 
manjkajo v atlantskem delu Francije, v Panonski 
nižini, po višavju Anatolije ter po najvišjih vrhovih 
Alp in Karpatov. Na zahodu se areal tise ujema z 
blagim (sub)oceanskim podnebjem, na vzhodu 
pa s subtropskim, zato najdemo najbolj veliča-
stne relikte na obrobju areala, kjer so največja in 
nastarejša drevesa, kar ni v skladu s prevladujočim 
pojavom, da so proti obrobju areala osebki vedno 
redkejši in manj vitalni. Tisi tudi ne moremo 
pripisati nekega osrednjega dela razširjenosti s 
tipičnim biotopom. Iz priložene karte 1 je razvi-
dno, da njen areal ni sklenjen, temveč je izrazito 
disjunkten, pri čemer so posamezne diaspore tako 
oddaljene med seboj, da ni mogoča izmenjava 
peloda, kaj šele semen. Pri takih vrstah obstaja 
velika verjetnost, da se izoblikujejo lokalnim 
razmeram prilagojeni ekotipi. Sestoji s tiso tudi 
vertikalno niso enotno conirani. Medtem ko je v 
južni Evropi gorska vrsta, vezana na montansko in 
subalpsko stopnjo, kjer se povzpne tudi do 2.000 
m n. v., je v srednji Evropi razširjena pretežno v 
(sub)montanskih gozdovih, od 600 do 1.000 m, na 
severnem obrobju areala pa uspeva celo v nižavju. 

Največje in najstarejše tise rastejo v Angliji, 
nekateri orjaki na Irskem in Škotskem imajo obseg 
okoli 15 m. Vendar poznavalci menijo, da so se 
taka monumentalna drevesa zarasla iz večjega 
števila panjevskih poganjkov. S takimi zraščenci je 
povezano tudi precenjevanje starosti, ko nekaterim 
tisam pripisujejo biblijske starosti – več tisoč let. 
Ker so stare tise votle, njihove starosti ni mogoče 
preveriti, nesporno pa so med najstarejšimi živimi 
bitji v Evropi. 

Čeprav so krščanski misijonarji na celini z 
največjo vnemo sekali drevesa, ki so jih častili 
pogani, so se največje in najstarejše tise ohranile 
na pokopališčih, ob cerkvah in samostanih. 

Domnevno so bile tise Keltom pomembnejše od 
svetišč, saj so bile simbol mrtvih, nenehne obnove 
in večnega življenja. Angleška naklonjenost do tis 
ni nikoli zamrla. Charles Darwin (1809–1882), ki 
je zadnja leta preživel v Downu, v pokrajini Kent, 
je želel, da bi ga pokopali pod staro tiso na vaškem 
pokopališču. Toda vplivni ljudje iz skupnosti 
Royal Society so pregovorili njegove sorodnike, 
da so ga z najvišjimi britanskimi častmi pokopali 
v Westminsterski opatiji v Londonu. 

Poleg številnih lokacij posameznih metuza-
lemov so se na več lokacijah, ki obsegajo več sto 
hektarjev površine, ohranili čisti sestoji večstole-
tnih tis. Med njimi je nemalo dreves z obsegi od 
štirimh ido sedmih metrov. Najbolj znan gozd tis 
je Druid`s Grove, ki že s samim imenom izraža 
neko mističnost, ki pa se dramatično stopnjuje 
z nenavadnimi oblikami dreves. Druidi so bili 
namreč keltska svečeniška elita. V Kingley Vale 
raste 40.000 avtohtonih tis z groteskno zveri-
ženimi debli in krošnjami, največje v premeru 
merijo od 130 do 180 cm. Tudi veličasten gozd 
tis Great Yew je verjetno nastal s sajenjem pred 
okoli 550 leti, ko sta kralja Rihard III. (1483–1485) 
in zloglasni Henrik VIII. (1509–1603) ukazala 
vsesplošno pogozdovanje tis. V srednji Evropi 
je samo dvajset tis z obsegom, večjim od 6 m, 
medtem ko je v Angliji takih več kot 440. Največje 
tise na celini so se ohranile v Normandiji, kjer 
so v prenekaterem votlem drevesu nameščeni 
krščanski oltarji. 

Številčno je največ tis v Švici. Tretja nacionalna 
inventarizacija leta 2004/06 je izkazala 1,17 milji-
onov dreves (± 20 %) s prsnim premerom, večjim 
od 12 cm in lesno zalogo okoli 354.000 m3. Samo 
v mestnih gozdovih Züricha je na 2.100 hektar-
jih več kot sto tisoč osebkov, v Lyssu, v zahodni 
Švici, pa raste največja srednjeevropska tisa z 
obsegom 660 cm. V primerjavi z inventarizacijo, 
opravljeno med letoma 1993 in 1995 se je lesna 
zaloga povečala, toda vrast tis se je zmanjšala, 
kar po mnenju urejevalcev ogroža njeno trajnost. 
Tudi skupno število tis se je povečalo od 2,6 na 2,7 
milijonov, a le na račun več osebkov v debelinskih 
stopnjah nad 12 cm, medtem ko je v drobnejših 
nazadovalo. Švicarsko gozdarstvo prednjači tudi 
v ohranjevalnem ravnanju z redkimi drevesnimi 
vrstami. Leta 1997 je okoljsko ministrstvo začelo 

Cimperšek, M.: Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev

z nacionalnim projektom SEBA, ki je namenjen 
pospeševanju redkih drevesnih vrst, med kate-
rimi je tudi tisa. Posamezni kantoni še dodatno 
subvencionirajo pomlajevanje, vzgojo in sajenje 
tis ter zaščito pred divjadjo. 

Drugo številčno največje nahajališčerastišče 
tis je v zahodnih Karpatih Slovaške, kjer je na 
treh lokacijah okoli tristo tisoč osebkov. Tako 
kot v drugih srednjeevropskih državah tudi tod 
prevladujejo mlajši osebki, ki kljub prepovedi 
sečnje ne dosežejo večjih velikosti in višjo starost. 
Zaradi objedanja je od 30 do 40 % dreves suhih 
(Korpel, 1981). Podobno stanje je tudi na severni 
strani Karpatov, v Ukrajini, kjer je iz rednega 
gospodarjenja izločeno območje, na katerem 
zgoščeno raste 22.000 tis.

V strmih severnih pobočjih Črnega morja in 
v severovzhodni Anatoliji Turčije so monumen-
talni sestoji samoniklih tis. Večinoma uspevajo 
v nadmorskih višinah nad 1.200 m v mešanih 

hrastovih, bukovih in jelovih gozdovih (Abies 
bohrmuelleriana) z domala neprehodno goščavo 
rododendrononov. Za razliko od angleških širo-
kokrošnjatih do tal vejnatih tis so v Turčiji ozko-
krošnjati, enovrhi „patriarhi“ z obsegi od sedem 
do devet metrov ter višinami nad 30 m. 

Največje genotipsko bogastvo tis je ohranjeno 
v Rusiji in Iranu. Na Krimu in Kavkazu je okoli 
dva tisoč hektarov večstoletnih sestojev, v katerih 
je tisa prevladujoča ali sovladujoča drevesna vrsta. 
V 190 ha velikem naravnem parku Khosta raste 
verjetno največji „botanični dinozaver“, katerega 
premer je dva metra in je visok 30 metrov. Na 
Kavkazu uspevajo mešani listnati gozdovi, v 
katerih prevladujejo: Fagus orientalis, Laurocerasus 
officinalis, Buxus sempervirens, Ilex aquifolium, 
Rhododendron ponticum idr. pontske vrste. Za 
kavkaškimi gozdovi ne zaostajajo subtropski 
gozdovi mamutskih tis na severnem pobočju 
Elbrusa, ob Kaspijskem morju v Iranu, ki pa so 

Karta 1: Geografska razširjenost tise v Evropi (Schütt et al., 1982)
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ogroženi zaradi paše, nezakonitih sečenj in krčitev. 
To so izjemno dragoceni, več kot deset milijonov 
let stari reliktni pragozdovi, ki niso bili nikoli 
izpostavljeni uničujočemu ledenemu objemu. 

Izjemni primerki tis s premeri, večjimi od pet 
metrov, so se ohranili v osrednjem delu Apeninov, 
v Umbriji, pa tudi na Sardiniji in Korziki. V nad-
morskih višinah od 1.000 do 1.650 m uspevajo 
v družbi z bukvo ali bodiko (Ilex aquifolium). 
Zelo nenavaden je 30 ha velik gozd tis na južnem 
Tirolskem, ki je v lasti vasi Andrian. Sestoj leži v 
submediteranskem območju in je fitocenološko 
opredeljen kot subasociacija Orno-Ostryetum 
taxetosum (Hölzl & Kripp, 2006).

V Nemčiji so ohranjeni številni sestoji, vendar 
je najzanimivejši Paterzeller Eibenwald, v katerem 
je na površini 90 ha 1.800 tis, med katerimi je 
sto dreves debelejših od pol metra. V meša-
nem bukovem in smrekovem gozdu gradijo 
tise podstojni sloj. Nemški gozdarji namenjajo 
tisi izjemno pozornost, vsak osebek umestijo s 
pomočjo GPS-koordinat, ga kartirajo, premerijo 
in opišejo. V zadnjih desetletjih gozdarji in lju-
bitelji narave odkrivajo vedno nova nahajališča 
tis tudi v Madžarski, Poljski, Češki in balkanskih 
državah. 

Tisa ne gradi samostojnih združb, večinoma je 
pridružena ali podstojna spremljevalka številnih, 
ekološko dokaj različnih združb. Kot pomožno 
drevesno vrsto jo najdemo domala v vseh združbah 
razreda Querco-Fagetea, od kserotermnih, sub-
mediteranskih gozdov črnikečrnike (Quercus ilex) 
v Španiji do prevladujočih mezofilnih hrastovih, 
javorovih, lipovih, bukovih in bukovo-jelovih 
gozdov ter celo do mokrotnih gozdov črne jelše, 
belega gabra in velikega jesena v Mazuriji na 
Poljskem. Čeprav uspeva na različnih geoloških 
podlagah, ne uspeva na zelo kislih tleh, zato je ni 
v gorskih smrekovih in jelovih gozdovih razreda 
Vaccinio-Piceetea. Njen areal sovpada z arealom 
bukve in bodike (Ilex aquifolium), toda najboljše 
razvojne razmere ima na rastiščih, kjer je bukev 
manj konkurenčna, to je na zelo suhih ali zelo 
vlažnih tleh ter na rastiščih z zmernimi zimskimi 
temperaturami. 

4  SEStOJi tiSE V SLOVENiJi
Čeprav so naši gozdovi dokaj ohranjeni in sona-
ravni, so v njih tise disjunktna in razpršena rariteta 
(karta 2). Večinoma rastejo posamič ali v manjših 
skupinah in prav redko sestojno. Tise ni zlasti v 
severovzhodnem, subpanonskem, nižinskem svetu 
Pomurja, Ptujskega polja in Krško-Brežiške kotline, 
na Novomeškem, Kočevskem, v jugozahodnem 
submediteranskem območju in v alpskem svetu. 
Izostaja tudi v nižinskih in visokogorskih legah ter 
na močvirnih in zelo kislih tleh. Zdajšnje atipično 
pojavljanje tis na našem ozemlju ni odraz naravnih 
dejavnikov. V gozdnogospodarskih načrtih Zavoda 
za gozdove je okoli 80 sestojev, v katerih je delež 
tis v lesni zalogi večji od 1 %, njihova skupna 
lesna zaloga pa je ocenjena na borih 3.000 m3. 
Največ tis se je ohranilo na celjskem in brežiškem 
gozdnogospodarskem območju, s težiščem na 
Kozjanskem, kjer se obe območji stikata. 

Razloge za njihovo ohranitev pripisujemo 
manjšemu staležu divjadi. V težko dostopnih, 
redko poseljenih in zelo gozdnatih predelih je bila 
razširjena divja jaga, ki jo nobena oblast ni zatrla, 
čeprav so bile za kršilce zagrožene drakonske 
kazni. Osamljeno in trdo življenje na hribovitih 
kmetijah ter težaško in nevarno delo v rudnikih 
železa in premoga ter drvarjenje, oglarjenje in 
pepelarjenje je izklesalo svobodoljubne in klene 
upornike. Kozjansko je znano puntarsko obmo-
čje, če omenimo samo kmečki upor leta 1573 in 
narodno osvobodilni boj. Tu je razbojnik Guzej 
(1839–1880) – slovenski Robin Hood – jemal 
bogatim in dajal siromašnim. Zaradi pomanjkanja 
hrane in lakote pa tudi zaradi škode, ki jo je na 
poljih povzročala divjad, so že od davnine skrivno 
lovili in tako nezavedno odpravljali neskladje med 
številčnostjo srnjadi in prehranskimi možnostmi. 
Divji lovci imajo še posebno zaslugo pri varovanju 
tis: ne sekajo tis za podstavke svojih trofej,– tako 
kot to počnejo legalni lovci. Zato so največji 
sovražniki tis lovci in divjad (Kotar, 1995). 

Podoben fenomen kot za tiso sta za jelko ugo-
tovila Simončič in Bončina (2010): „V gozdnih 
sestojih Bohorja se delež jelke povečuje v zadnjih 
desetletjih. To je posebnost v slovenskem prostoru, 
pa tudi širše ... K uspešnemu pomlajevanju in prera-
ščanju jelke so verjetno pripomogle majhne gostote 
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populacij rastlinojede parkljaste divjadi, predvsem 
jelenjadi.“ Koliko so v preteklosti na stalež divjadi 
vplivale zveri, ni znano; v Kroniki planinskega 
gradu in trga je samo zapis, da je bil zadnji volk 
ustreljen leta 1885. Verjetno sta temu redkemu 
pojavu botrovali tudi težka dostopnost in velika 
odročnost, saj so Kozjansko krajino še ne tako 
dolgo nazaj enačili s „pragozdom“ (Mlinar, 1964). 
V preteklosti se deželne ceste niso nikjer približale 
pogorju, po neprevoznih lokalnih kolovozih pa so 
lahko samo tovorili (Curk, 1978, 1986a/b). Prvo 
vozno pot med Planino in Pilštanjem so uredili 
fužinarji, ki so med letoma 1808 in 1900 v Podlogu, 
na severni strani Bohorja, topili železno rudo. Tam 
je krajši čas obratovala tudi malo znana glažuta. 
Ko so leta 1868 zgradili cesto iz Planine v Sevnico 
in ob Sevničnici postavili parno žago, so začeli 
drvariti na zahodni strani bohorskih pragozdov. 
Iz vzhodne strani so ceste še počasneje prodirale 
v gozdove, prve parne žage v Kozjem in Podsredi 
so začele z delom šele med obema vojnama.

Tako kot v širšem evropskem prostoru tudi v 
Sloveniji ni nobenih povezav med razširjenostjo 
tise in rastiščnimi dejavniki. Gozdovi s tiso se 

pojavljajo v najrazličnejših nadmorskih višinah, 
legah, nagibih, ekspozicijah in kamninah:

 
(i) Sestoji na bazičnih podlagah
Na Boču rastejo redke tise v skalnatih strminah 

združbe Querco-Ostryetum carpinifoliae Horvat 
38. Na jugovzhodnem gričevju Spodnje Savinjske 
doline so tise ohranjene v gradnovo-gabrovih 
gozdovih Asperulo-Carpinetum Wrab. 69. 

Wraber je na Bohorju opisal podzdružbo Ost-
ryo-Fagetum taxosum. Podobno, a zelo osiroma-
šeno združbo je nakazal Petkovšek na zahodnem 
pobočju Velikega Kozja. Košir je na Gorjancih 
opisal subasociacijo Arunco-Fagetum taxosum, 
79. Na Konjiški gori rastejo tise v asociaciji 
Hacquetio-Fagetum, Košir 79. Tisa se je ohranila 
tudi v jelovo-bukovih gozdovih na kočevsko-rib-
niškem območju v združbi Omphalodo-Fagetum 
(Tregubov, 1957) Puncer, 80.

(ii) Sestoji na mešanih kamninah
Na južni strani geološke prelomnice, med 

Šentvidom in Podvinami pri Planini, so se na 
apnenosilikatnem konglomeratu Pečin ohranili 

Karta 2: Nahajališča tis v Sloveniji (Jogan, 2001, dopolnjeno)
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raznoliki sestoji tise, in sicer v južni legi v združbi 
Hacquetio-Fagetum, Košir, 79, na severnih pobo-
čjih pa v asociaciji Lamio orvalae-Fagetum (Horvat, 
38) Borhidi, 63. Leta 1982 so na pobudo Jurharja 
v tamkajšnih gozdovih premerili 900 dreves s pre-
meri, večjimi od 10 cm. Če odmislimo Makekovo 
tiso na Jezerskem in Solčavsko, ki stojita na goz-
dnem robu, raste pod Pečinami najbolj markantna 
tisa v gozdu, ki meri 70 cm. Na vznožju severnega 
pobočja Bohorja rastejo tise v gozdni združbi 
Galio rotundifolii-Abietetum Wraber 55 geogr. 
var. Cardamine kitaibelii Acceto 86. V največjih 
strminah Bohorja so ohranjeni prvinski sestoji 
bukve in tise, ki s svojim pragozdnim videzom 
vzbujajo iracionalne predstave o divjini. 

(iii) Sestoji na kislih podlagah
Južno od Svetine in na severnih pobočjih 

Mrzlice tise uspevajo v aconalni združbi Castaneo 
sativae-Fagetum Wraber 55, neredko v spremstvu 
bodike (Ilex aquifolium). Na severozahodnem 
pobočju Maclja je osamljen sestoj tise in bukve 
iz asociacije Luzulo albidae-Fagetum Meusel 37. 
Tiso na Maclju in Boču omenja Hayek že leta 1908. 
V Zagorju se tisa druži z jelko, belim gabrom in 
kostanjem v asociaciji Vaccinio myrtillo-Carpin-
teum betuli (Wraber 69) Marinček 94. 

Med združbami prevladujejo mešani gozdovi, 
ki rastejo v nadmorski višini od 400 do 800 m 
pretežno v osojnih legah z nagibi od 25° do 35°  
Čeprav prevladujejo hladnejši in bolj senčni severni 
položaji, raste tudi na toplih in sušnih južnih 
pobočjih, po čemer zaključujemo, da ekspozicija 
ni izključevalni dejavnik. Sestoji imajo različno 
zgradbo, med njimi prevladuje dvoetažna (slika 1), 
medtem ko sta raznodobna (slika 2) in prebiralna 
manj pogosti (slika 3). Dvoslojni sestoji so malo 
strukturirani in floristično ter favnistično najbolj 
osiromašeni. V večini gozdnih združb opažamo, da 
je v zadnjih desetletjih povsem izostalo pomlajeva-
nje tis, kjer pa se pojavljajo mladice, so popolnoma 
objedene in nimajo nobenih možnosti preživetja. 
Tisi je nenaklonjeno tudi humanizirano gozdar-
stvo, ki se je po drugi svetovni vojni usmerilo v 
enodobne in monokulturne sestoje, v katerih ni 
prostora za počasi rastoče tise. V nepreredčenih 
ali nepresvetljenih gozdovih ni nobenih mladic, 
zmanjšuje se tudi vitalnost vedno bolj utesnjenih 

in zasenčenih osebkov. Tise se najlažje pomlajujejo 
v presvetljenih sestojih, vendar je zanje usoden 
pritisk srnjadi. 

5  SiNEKOLOGiJA tiSE
Vsako živo bitje se lahko razvija v mejah vnaprej 
določenih okoljskih dejavnikov. Tisa je vrsta, ki 
ima, bolj kot mnoge druge, sposobnost prilagajanja 
na skrajnostna rastišča. Po plastičnosti je ubikvist 
ali generalist, saj jo najdemo v najrazličnejših 
geografskih, geoloških in podnebnih razmerah. 
Pojavlja se v krajih, kjer je od 800 do 2.500 mm 
padavin ter v območjih s temperaturami od 5 do 
18,5 °C. Pač pa je tisa občutljiva za mraz, zato ne 
uspeva na rastiščih, kjer so temperature daljše 
obdobje pod – 23 °C. Uspeva v globoki senci in 
v polni sončni svetlobi. Po orjaških merah se je 
največ sestojev ohranilo: 

 – na vzhodu evropske celine, kjer vlada subtrop-
sko podnebje in 

 – na skrajnem zahodu razširjenosti, v (sub)
oceanskem podnebju. 
Iz evropske karte podnebnih tipov (karta 3) je 

razvidno, da tisa uspeva mnogo globlje v celinsko 
območje kot bukev, a ne tako globoko kot bor. 
Tako v suboceanskem kot v subtropskem okolju se 
temperature navadno ne spustijo izpod mrazišča, 
zato tisa lahko asimilira tudi pozimi, ko druge 
vrste mirujejo. Tisa nima mikoriznih partnerjev, 
a ima zelo razvejen in globok koreninski pletež, 
ki učinkovito prodira tudi v trše kamnine, zato 
jo najdemo celo na nerodovitnem skalovju (slika 
4). V nacionalnem parku Killarney na Irskem je 
25 ha deževnega gozda, kjer tisa raste v samih 
razpokah golega kamenja. Tise so začetniki t. i. 
kseroserije, ki začne na goli skali in poteka prek 
grušča, melišč, suhih travišč in grmišč do klima-
ksnih listnatih gozdov (Walter, 1986). 

Sinekološke posebnosti tega „pradrevesa“ je 
v Švici proučil Leuthold (1980). Ugotovil je, da 
se tisa pojavlja v najrazličnejših ekosistemih, od 
pionirskih do klimaksnih, in da zavzema vmesni 
položaj med pionirskimi gozdovi rdečega bora na 
eni strani in klimaksnimi bukovimi gozdovi ter 
gozdovi plemenitih listavcev na drugi. Pri iskanju 
vplivnega ali odločilnega rastiščnega dejavnika 
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smo se omejili na območje Kozjanskega in nje-
govo obrobje. Podnebje gričevnatega sveta med 
Bohorjem, Macljem, Konjiško goro in Mrzlico se 
neznatno razlikuje od podnebja osrednje Slovenije, 
tudi subpanonske značilnosti vzhodnega dela 
Slovenije so v višjih legah manj izražene. Po podat-
kih meteorološke postaje na Planini pri Sevnici 
(584 m) je povprečna temperatura zraka 8,7 °C, 
padavin je okoli 1.200 mm. V Angliji in Turčiji je 
povprečna temperatura 10,5 °C, padavin pa 1.000 
mm. Čeprav so tam zime bolj blage kot pri nas, 
podnebne razmere prehodnega subpanonskega 
in predalpskega sveta ustrezajo tisi. 

Ker ne moremo enoznačno opredeliti komple-
ksnih biocenotskih dejavnikov, smo se omejili na 

dva ekološka dejavnika, ki sta odločilna za rast in 
razvojh dreves. To sta vlažnost in vsebnost hranil 
v tleh – slednjemu je vzporednica reakcija tal. S 
pomočjo Ellenbergovih ekoloških označevalni-
kov (1994) smo rastline združevali po gradientih 
vlažnosti in reakciji tal, pri čemer smo kot ponder 
uporabili množino ali abundanco. Iz tabele pre-
glednice smo povzeli rastiščno strukturo: 

Po vlažnosti prevladujejo vrste zmerno suhih 
in zmerno vlažnih tal, kakršnih je več kot 70 % 
(grafikon 1). Po reakciji tal so zastopane vrste 
v širokem razponu od rahlo kislih tal do rahlo 
alkalnih, kjer je pH od 3,5 do 8,5, največ je 
bazofilnih, amfitolerantnih in nevtralnih vrst; 
tipično acidofilnih vrst je samo 6 % (grafikon 2). 
Tise imajo široko fiziološko amplitudo in bi jih 

Karta 3: Evropska karta podnebnih tipov

 Kislo  Nevtralno Bazično indiferen  Σ
Suho  0  10  28  3  41
Suho/vlažno  35  180  208  156  579 
vlažno/mokro  0  9  26  15  50 
Indiferentno  23  27  18  130  198
 Σ  58  226  280  304  868

Cimperšek, M.: Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev

Nadaljevanje s strani 368



GozdV 70 (2012) 9 387GozdV 70 (2012) 9386

lahko v naših gozdovih lahko gojili na mnogo 
večji površini, kot so dandanes ohranjeni njeni 
borni avtohtoni ostanki.

Med rastišči ni nobenih skupnih točk, ki bi 
nakazovale na specifično vegetacijsko tipologijo 
tis. Pač pa so tise s svojo nenavadno sinekolo-
gijo in izrazito fiziognomsko strukturo zave-
dle prenekaterega fitocenologa, da je gozdove 
nekritično poimenoval kot: Taxo-Fagetum Etter 
47, Tilio-Taxetum Glavač 58 idr. Tisa je namreč 
atipičen gradnik združb, zato ne moremo govoriti 
o samostojnih asociacijah in jih poimenovati z 
imenom Taxus, temveč z njim lahko označimo 
samo podzdružbe (subasociacije), variante ali 
faciese (Ellenberg, 1978).

6  DiSKUSiJA
Kot posebna disciplina znanstvene etnobotanike 
kulturna botanika proučuje zgodovino duhovnih 
in materialnih odnosov med rastlinami in ljudmi 
(Visković, 2001). Med rastlinskim svetom vzbujajo 

največ pozornosti drevesa in med slednjimi zlasti tisa. 
Filogenetsko je tisa najstarejša evropska drevesna 
vrsta, ki se je pojavila mnogo pred evolucijo iglavcev 
in listavcev ter se je kot sveto „pradrevo“ ohranila 
ob svetiščih in svetih gajih. Že več tisočletij je kul-
turna rastlina, ki tvori most med spiritualnostjo in 
znanostjo, med pradavnino in sedanjostjo ter med 
mitologijo in realnostjo. V naravnih ekosistemih ji 
pripada pomembna vloga pri izboljševanju in utr-
jevanju sestojne strukture ter povečevanju ekološke, 
ekonomske in estetske vrednosti gozdov.

Čeravno časi, ko vsi samo hitimo, niso naklo-
njeni počasi rastoči tisi, se je v razvitejših evrop-
skih državah razvnelo živahno zanimanje zanjo. 
Po letu 1994, ko je bila v Nemčiji razglašena za 
drevo leta, je postala raziskovalni cilj okoljsko in 
kulturno ozaveščenega gozdarstva. Proučevanja 
so se začela z inventarizacijo, kartiranjem sesto-
jev, klasiranjem posameznih osebkov, sestojnih 
oblik, genetskimi raziskavami in nadaljevala z 
oblikovanjem strategij, programov in scenarijev 
negovanja, pomlajevanja, metod stratifikacije, 
racionalnih tehnik vzgoje sadik ter učinkovitih 
načinov varovanja pred objedanjem. 

Medtem ko se v gozdarsko razvitejših okoljih 
lahko pohvalijo s častitljivo tradicijo varovanje 
tis, pri nas nimamo nobenega zanesljivega uvida 
v stanje, strukturo in dinamiko tis. Če odmislimo 
Schollmayerjev članek o tisi iz davnega leta 1890, 
v katerem je proučeval tudi dinamiko višinske in 
debelinske rasti, potem je prvo enostavno analizo 
mladja objavil Jurhar leta 1982, dve leti pozneje pa 
tudi Accetto. Najzanesljivejše podatke o gozdnih 
združbah s tiso so zbrali fitocenologi. 

6.1  Varstvo tis 
Tisa je živi fosil in izumirajoči terciarni relikt ter je 
med najredkejšimi drevesnimi vrstami. Zaradi dis-
junktne razširjenosti in fragmentacije je ogrožena 
njena genetska raznovrstnost, posledica česar bo 
zmanjšanje njenih prilagoditvenih zmožnosti na 
spremenjeno podnebje. V majhnih populacijah so 
večje možnosti endogamije, kar še dodatno zmanj-
šuje njene adaptacijske sposobnosti. Za preživetje 
populacij je odločilno, da so v večjih skupinah 
enakomerno zastopani osebki vseh starosti. 

Tiso so varovali že v predkrščanskih časih. 

Grafikon 1: Porazdelitev rastlinskih vrst po vlažnosti

Grafikon 2: Porazdelitev rastlinskih vrst po reakciji tal.
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Kelti so jo častili kot drevo življenja in smrti. Že 
v 12. stoletju je kraljica Tamara v zdajšnji Georgiji 
prepovedala sečnjo tis, ki so jih častili kot sveta 
drevesa. Ko je trgovanje s surovci ogrozilo domače 
potrebe, je I. 1507 cesar Maksimilijan za deset 
let prepovedal sečnjo tis, popolno prepoved pa 
so sprejeli leta 1589, ko je tis že zmanjkovalo. Na 
Poljskem so od leta 1827 varovali 18,47 ha velik 
gozd tis Cisy Staropolski, od leta 1838 pa tudi sestoj 
tis v francoskem Ste Baume v Provansi, ki je sedaj 
v omrežju Nature 2000. Rezervat Paterzeller, ki je 
v lasti Bavarske dežele, je zavarovan od leta 1917. 
V Angliji tise niso zavarovane, vendar so sestoji, v 
katerih prevladujejo ti metuzalemi, opredeljeni kot 
naravni spomeniki National Nature Reserve ali pa 
so razglašeni za predele posebnega znanstvenega 
pomena Sites of Special Scientific Interest. Angleži že 
več kot sto let vzdržujejo seznam najznamenitejših 
dreves Tree Register of the British Isle in poseben 
seznam starih tis The Sacred Yew. V Švici razen 
v dveh kantonih tise niso zavarovane. 

Varujemo tisto, kar je redko in ogroženo. 
Definicija redkosti ni enoznačna, saj se ne nanaša 
samo na relativno številčno prisotnost, pogostnost, 
gostoto, strukturo in velikost arealov, temveč 
tudi na populacijsko demografijo in populacij-
sko-genetsko biologijo. Redkost ni identična z 
ogroženostjo, zato slednje ne moremo ocenjevati 
samo po merilu redkosti, kajti ogroženost izhaja 
prvenstveno iz genetske variacije, ki vpliva na 
večjo ali manjšo rastiščno prilagodljivost, različne 
mehanizme pomlajevanja in recentnega ter seku-
larnega širjenja ali nazadovanja populacij (Rotach, 
2000). Vrsta, ki se ne vključuje v naravne regene-
racijske tokove, nima zagotovljenega preživetja. 
Zato je ključnega pomena, da je zastopana v vseh 
starostnih razredih in v vseh vegetacijskih slojih. 

Že leta 1891 je Kmetovalec objavil javen poziv 
gozdarjem, naj skrbijo za ohranitev in širjenje tis 
in pozval posestnike, naj naročijo sadike. V c. kr. 
gozdni drevesnici v Ljubljani so tistega leta posadili 
4.000 potaknjencev tise. Kranjska deželna vlada je 
tiso zavarovala leta 1892 in dala celo navodila za 
njeno vzgojo in sajenje ter predpisala odškodnine 
za primer poškodovanja. Po drugi svetovni vojni 
smo jo ponovno zavarovali, vendar zgolj pasivno. 
Papirna prepoved sečnje ni pripomogla k njeni 
ohranitvi, kaj šele k pomlajevanju ali širjenju. 

Posamezni osebki so najbolj zavarovani v sklopu 
biocenoze, t. j. v naravnih parkih in gozdnih 
rezervatih ter v omrežju Natura 2000. Ko je Wraber 
proučeval vegetacijo Bohorja, je predlagal, da bi iz 
rednega gospodarjenja izločili 3 do 4 ha velik sestoj 
tise, toda njegova pobuda je ostala neuresničena. 

6.2  Zaklad iz zelene lekarne
Narava je pravi “rog obilja” molekul in dednih 
zasnov, ki so potencialne snovi za zdravila. V 
Evropi uporabljajo več kot 2000 zdravilnih rastlin, 
njihova raba pa se nenehno povečuje. Navadna 
tisa vsebuje hud strup, a tudi dragoceno zdravilno 
snov, ki rešuje življenja ter tako pritrjuje srednje-
veški misli, da „za vsako bolezen rož`ca raste”. 
Že od davnine so strupene rastline na seznamih 
zdravilcev. V pradavnini so tiso uporabljali v 
homeopatskem zdravilstvu za celjenje ran, proti 
glistam, epilepsiji, raznim vnetjem, davici, steklini, 
pri pospeševanju menstruacije in kot abortiv. 

Med letoma 1960–81 je ameriški državni 
inštitut za boj proti raku (National Cancer Insti-
tutu - NCI) testiral 30.000 različnih rastlinskih 
snovi, ki so vsebovale ok. 114.000 učinkovin in 
med petimi uporabnimi so bili tudi taksoidi. Leta 
1967 so spoznali, da taksol preprečuje oziroma 
omejuje delitev celic. Odkrili so ga v skorji paci-
fiške tise (T. brevifolia). Ker ga je v skorji komaj 
0,02 %, so morali za enega pacienta posekati od 3 
do 10 dreves na leto; v nekaj letih so uničili 90 % 
tis. Leta 1993 pa je firmi Bristol-Myers uspelo iz 
iglic pridobiti snov taksan - predstopnjo taksola, 
ki je v iglicah evropske tise in nekaterih azijskih. 
Prednost polsintetične izdelave taksanov iz iglic je 
očitna, saj so iglice obnovljive. Taksol se je izkazal 
za najučinkovitejše zdravilo proti raku na jajčnikih, 
dojkah, pljučnem raku in levkemiji; preprečuje 
namreč delitev celic. Pozneje so uspeli taksol 
izdelovati sintetično, a je bil postopek predrag 
in zato nerentabilen. Ker je bilo zbiranje zelenih 
vejic v gozdovih zamudno, so farmacevtske firme 
osnovale plantaže in biosintetično ekstrakcijo 
taksola. Doslej so v Severni Ameriki, Kitajski, pa 
tudi v Evropi zasadili že več kot sto milijonov tis. 
Sadijo križance med vrstamavrstama Taxusaxus 
baccataa in T. cuspidataa, tj. potaknjence Taxus 
x media, ki vsebujejo največ želenih snovi. Toda 
strokovnjaki opozarjajo na nevarno zoževanje 
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genetske pestrosti kloniranih populacij. Genetska 
raznovrstnost je namreč pogoj za preživetje popu-
lacijae NCI je vložil v razvoj taksola 32 milijonov 
$, firma Bristol-Mayers pa še desetkrat več, a je do 
leta 2003 z njim zaslužila 11 milijard $. Toda Big 
Business se nadaljuje, čeprav je medtem potekla 
patentna zaščita in je generikom padla cena. 

6.3  Parkovni pomen tise
Ko so v srednjem veku domala iztrebili tiso iz 
srednjeevropskih gozdov, je proti koncu 16. 
stoletja vznikla kot najpomembnejša sestavina 
francoskih baročnih parkov. Uporabljali so jo za 
aleje, živice, obrezane meje, labirinte, kot soliterna 
drevesa ter najrazličnejše figure (topiery jews). Tisa 
ima namreč izredne sposobnosti regeneracije, saj 
prenese najbolj grobo obrezovanje, siromašna 
tla in popolno osončenje (slika 5). Priljubljena 
je zaradi temno zelene barve in okoli dvesto 
kultivarjev najrazličnejših oblik ter varietet. V 
Sloveniji jo srečujemo v javnih parkih, pa tudi v 
zasebnih vrtovih. Največji parkovni nasad tis je 
labirint Longleaf House v Wiltshiru v Angliji, kjer 
je posajenih 16.000 tis. Z obrezovanjem vsako leto 
pridobijo dve toni iglic za ekstrakcijo taksanov.

Ko se je na prelomu stoletja v umetnosti razširil 
rastlinski, secesijski slog, je ljudi prevzela posebna 
skrb za naravo. Med prizadevanji za ohranitev tis 
je bila tudi spektakularna presaditev 300-letne tise 
leta 1907 v Frankfurtu na Elbi. Drevo s premerom 
70 cm so preselili v nov botanični vrt, ki je bil od 
starega oddaljen tri kilometre. Okrog drevesa so 
v kvadratu 4 x 4 m izkopali 3,10 m globok jarek in 
koreninsko grudo obdali z deskami v obliki zaboja, 
namesto dna pa so vstavili trame. Tri mesece sta 
dva cestna valjarja vlekla 40 tonsko gmoto skozi 
mesto po okroglicah, ki so se kotalile po plohih. 
Presaditev je uspela in štiristoletna tisa živi še vedno. 

6.4  Ekonomska vrednost
Tisovina se odlikuje z izjemno lepoto, trdnostjo, 
prožnostjo in lahko obdelavo, zato je že od davnine 
visoko vrednotena. V Švici in Angliji tise niso 
popolnoma zavarovane in jih lahko zadržano 
sekajo, čeprav hlodovina doseže zavidljive cene. 
Leta 2002 so prodajali hlodovino B-klase po 650 
Fr/m3, l. 2009 pa so za petmetrski hlod, premera 

40 cm, iztržili 1.650 evr/m3. Rekordne cene od 
2.000 do 3.500 evr/m3 dosežejo furnirski hlodi. 
Leta 1988 so iz enega drevesa tise, stare okoli 250 
let, skrojili 3,89 m3 hlodov, iz katerih so narezali 
2.372 m2 furnirskih listov. Za m2 furnirja so dobili 
50 evrov, kar je navrglo 118.720 evrov. To je, par 
excellence, trideset tisoč evrov za m3 hlodovine. 

V Švici se je ohranila tradicija izdelovanja 
športnih lokov iz tisovine. Povprečna cena posa-
meznega surovca je od 80 do 100, do največ 200 
evrov. Iz 20 cm debelega drevesa lahko dobijo 
najmanj štiri surovce, kar navrže skupno 400 evr/
drevo. Na dobrih tleh v sto letih tisa lahko zraste 
do debeline 20 cm. Na enakem rastišču doseže 
smreka v enakem času debelino 40 cm in vsebuje 
2 m3 lesa, za katerega iztržimo največ 200 evrov 
ali le pol manj kot za tisovino. Poleg ekonomske 
vrednosti imajo tise tudi druge, ki jih ne moremo 
izraziti v denarju. Zato tudi daljša proizvodna doba 
ne bi ogrozila rentabilnega gojenja tis. 

6.5  Obnova, varstvo in nega sestojev s tiso
Slabost gojenja tis je njihova počasna rast, saj v 
debelino zrastejo komaj 1,5 do 2,0 mm/na leto, 
v višino pa le 5 do 10 cm na leto, vendar lahko 
posamezni osebki znatno odstopajo od povprečja. 
Med vsemi drevesnimi vrstami ima tisa najožje 
traheide, kar je glavni razlog njene počasne rasti. 
Po Hagen-Poiseuillovem zakonu je pretok skozi 
kapilare enak četrti potenci njihovega premera. 
Povprečni premer spomladanskih traheid je 
18,4 μm (Pietzarka, 2005), količina vode, ki 
izhlapi skozi reže pa je odločilna za fotosintetično 
proizvodnjo. O hitrosti rasti odločajo rastiščne 
in svetlobne razmere. Pod zastorom je rast še 
posebno upočasnjena in četudi povečamo dotok 
svetlobe, se rast postopoma povečuje. Pri tem 
moramo upoštevati, da se iglice počasi prilagajajo 
na spremenjene svetlobne razmere, neredko traja 
celih deset let. Debelinski prirastek kulminiraje 
največji pri 110 do 120 letih, višinski pa od 150 
do 160 leti, torej znatno pozneje kot pri večini 
domačih drevesnih vrst. 

Dolgoživost, senčnost in skromne povprečne 
sestojne višine kažejo, da je tisa prilagojena na 
življenje pod drevesnim sklopom, da je torej 
izrazito podstojno drevo ali drevo druge etaže. 
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Tako kot druge drevesne vrste tudi tisa nima 
razvojnih možnosti v družbi z bukvijo, kajti 
naravna težnja raščavih bukev so čisti enodobni 
ali „dvoranski“ gozdovi. Konkurenčno šibka tisa 
se v njenem sosedstvu ohranja samo zaradi velike 
odpornosti in prilagodljivosti na skrajnostne 
dejavnike (Heinze, 2004). 

Sestoji s tiso potrbujejo posebno ravnanje, zato 
jih moramo izvzeti iz normalnega gospodarjenja. 
Idealne razmere jim lahko nudimo samo v gozdo-
vih, kjer so usklajeni naravovarstveni, rekreacijski 
in gospodarski cilji. 

Med prvimi negovalnimi ukrepi, ki bi bili 
namenjeni izboljšanju življenjskih razmer tise, 
je uravnavanje svetlobe. Čeprav med vsemi 
drevesnimi vrstami prenese največ sence prav 
tisa, potrebuje za uspešen razvoj od 40 do 60 % 
relativne zunanje svetlobe. Tisa ni tako senčna 
kot se domneva, mladice tise potrebujejo celo 
več svetlobe kot mladje jelke (Ellenberg cit. 
Grüniga, 1978). 

Za ohranitev vrste je odločilno pomlajevanje, 
ki se začne z oblikovanjem okolja, ki pospešuje 
fruktifikacijo, pomlajevanje ter neoviran razvoj 
mladic. V sestojih tise dosežejo fizično zrelost 
pri dvajsetih letih, na prostem prej. Najugodnejše 
okolje za pomlajevanje so zrelostni razvojni stadiji 
in pragozdna ali prebiralna struktura, pa tudi 
nizki in srednji gozdovi nudijo tisi več svetlobe 
kot visoki, enodobni sestoji. Tisa je dvodomna, 
z izrazitim dvoletnim ritmom cvetenja. Seme je 
težko pripraviti za kaljenje, kar traja navadno dve 
do štiri leta. Kaljivost semena je največja, če potuje 
skozi prebavni trakt ptic. Tisa je torej sinzoohorna 
vrsta. Razen ptic razširjajo seme tudi mali sesalci. 

V že omenjenem sestavku v Kmetovalcu je 
neznani pisec dobro opisal način vzgoje sadik 
iz semena ali potaknjencev in pri tem opozoril, 
da je uspeh večji, če jih vnašamo v skupinah 
po 10 do 30 osebkov. Sadimo jih v presvetljene 
sestoje v razdalji 5 x 6 m. Pri umetnem snovanju 
nasadov moramo namreč upoštevati dejstvo, da 
tisa ne tvori strnjenih sestojev, temveč se pojavlja 
samo kot spremljevalna vrsta, v skupinah, šopih 
ali gnezdih. Najbolj ji ustrezajo globoka, sveža 
tla, kakršna so v gozdovih plemenitih listavcev 
(javor-jesen) in stranska svetloba, polsenca ali 
prosojna svetloba. Mladice so zaradi počasne 

rasti izpostavljene objedanju in brez pomoči goz-
darjev nimajo nobenih možnosti preživetja. Zato 
je potrebna zaščita mladic pred objedanjem, vse 
dokler osebki ne zrastejo višje od 1,35 m, kar traja 
povprečno od 15 do 25 let. Pri točkovnem sajenju 
je racionalna individualno zaščita, pri naravnem 
obnavljanju pa kolektivna z ograjo. Nezaščitene 
sadike so najdražja metoda krmljenja divjadi. 

Po napovedih meteorologov se bodo do leta 2100 
za 4 do 6 °C povečale temperature na Zemlji, zato 
bi morali gozdarji že zdaj upoštevati, da se glavnina 
zdajšnjih drevesnih vrst ne bo mogla prilagoditi na 
take spremembe. Preživele bodo samo kserotermo-
filne drevesne vrste, med njimi tudi tise, ki uspevajo 
tudi na skrajnostnih rastiščih. Grime je priredil 
poseben model, po katerem je vegetacijo razvrstil 
po uspešnosti prilagajanja na stresne dejavnike 
(Dierschke, 1994). Ker tise uspevajo na skrajno-
stnih rastiščih, z nizko stopnjo produktivnosti in 
reprodukcijske sposobnosti, jih je uvrstil v skupino 
s stresno-tolerantno strategijo prilagajanja.

Reliktni sestoji tise na Bohorju in njegovem 
severnem obrobju (Pečine) so že predolgo prezrte 
vrednote naše naravne in kulturne krajine. Leta 
1995 smo na gozdarskih študijskih dnevih sprejeli 
odločitev, da bomo nemudoma začeli z ukrepi za 
ohranitev in širjenje prezrtih drevesnih vrst. Od 
tedaj je že sedemnajst let, a še vedno ne vemo »kje«, 
»koliko« in »kakšne« so, zato še dolgo ne bomo 
sposobni izoblikovati strategije in programov za 
njihovo rešitev. 

7  POVZEtEK
Med manjšinskimi drevesnimi vrstami je tisa 
med najbolj ogroženimi. Za njeno neprekinjeno 
poltisočletno iztrebljanje je odgovoren človek. V 
srednjeevropskih gozdov so največ tis posekali v 
srednjem veku za angleške lokostrelce. Pozneje 
so jo uničevali zaradi strupenosti za konje in 
domače živali, ki so se pasle v gozdovih. Zdaj pa 
v večini držav ugotavljajo, da je preveč številna 
divjad glavni krivec za izostalo pomlajevanje 
in vrast tis. 

V naših gozdovih je malo tis, največ sestojev 
s tiso je na Kozjanskem, s središčem na Bohorju, 
kjer se stikata brežiško in celjsko gozdnogo-
spodarsko območje. Tam so se ohranile zaradi 
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zgodovinske odročnosti tamkajšnjih kmetov, 
rudarjev, oglarjev in pepelarjev. Trdo in osa-
mljeno življenje je izoblikovalo uporne ljudi, ki 
so z divjim lovom uravnavali stalež srnjadi in 
tako, še v ne tako davni preteklosti, odločilno 
prispevali k ohranitvi tis. 

S primerjavo fitocenoloških popisov različnih 
gozdnih združb se je izkazalo, da je tisa rastiščno 
ambivalentna, saj se pojavlja v različnih geoloških 
podlagah, nadmorskih višinah, ekspozicijahle-
gah, nagibih in tleh. Med indikatorjipokazatelji 
vlažnosti prevladujejo rastline zmerno suhih in 
zmerno vlažnih tal, kakršnih je 70 %, medtem ko 
so v povezavi z reakcijo tal zastopane rastline v 
širokem razponu od rahlo kislih do rahlo alkalnih 
tal; izrazitih acidofilnih vrst je samo 6 %. Ekološki 
spektrum je izpostavil veliko heterogenost rastišč, 
kar nakazuje, da bi tiso lahko gojili na dosti večji 
površini, kot uspevajo dandanes njeni borni 
ostanki. S svojo kserotermno naravo je tisa tudi 
obetajoče drevo prihodnosti. 

Slepo zazrti v materialne koristi ne zaznavamo 
skrivnostne prvinskosti in mistične duhovnosti, 
ki jo izžarevajo večstoletni sestoji tise. Z izvrstnim 
lesom, zdravilnimi, estetskimi in ekološkimi 
lastnostmi je tisa svojstvena vrednota. Kljub 
papirnemu varovanju tise povsod izumirajo. V 
večini držav Evropske unije gozdarji aktivno 
varujejo, raziskujejo in uspešno povečujejo delež 
tis v gozdovih. Čeprav se s tisovino nikoli ne bo 
razvila cvetoča trgovina, bi bila moralno-etična 
dolžnost slovenskih gozdarjev, da se aktivno 
zavzamejo za njeno ohranitev. 

8  SUmmArY
Among minority tree species yew is one of the 
most endangered ones. People are responsible for 
its continuous half-millennium extermination. 
The most yew trees in the central European forests 
had been felled in the Middle Ages, for English 
archers. Afterwards it was being eradicated due 
to its toxicity for horses and livestock grazing in 
forests. Nowadays, as observed in the majority 
of countries, excess game is the main culprit for 
the missing regeneration and ingrowth of yews.

There are few yew trees, the most numerous 
stands including yew are found in Kozjansko 

with their center on Bohor where Brežice and 
Celje forest management areas meet. They were 
preserved there due to the historical seclusion 
of farmers, miners, charcoal burners, and ash 
gatherers. The harsh and lonely life shaped hardy 
people who regulated roe deer population and thus 
in not such remote past crucially contributed to 
yew preservation. 

Comparison of phytocoenological inventories of 
diverse forest associations shows the yew’s ambiva-
lence toward the site, since it appears on diverse 
geological materials, altitudes, expositions, slopes, 
and soils. Plants of moderately dry and moderately 
humid soils, amounting to 70 %, prevail among the 
humidity indicators; with regard to soil reaction, 
plants are found in the wide range from slightly 
acid to slightly alkaline soils; distinctly acidophilic 
species amount to only 6 %. Ecological spectrum 
set out a wide heterogeneity of sites which indicates 
that yew could be grown on much larger areas 
than the ones where its modest remains thrive 
today. Due to its xerothermic nature yew is also 
a promising tree of the future. 

Focused on material benefits we do not perceive 
the mysterious primality and mystical spirituality 
emanating from centuries-old yew stands. Yew 
with its excellent wood, healing and ecological 
features is a unique value. Despite protection on 
paper yews are being extinct everywhere. In the 
majority of European Union countries foresters 
actively protect, study, and successfully increase 
yew share in forests. Although no flourishing busi-
ness with yew wood is expected ever to develop, 
moral and ethical duty of Slovenian foresters would 
be to actively take a stand for yew’s conservation. 
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Zasledila sem  prizadevanja več avtorjev 
(Medved 1998, Lipoglavšek 1998, Pavle Kumer 
1998), ki opozarjajo na varno delo v gozdu. 
V diplomski nalogi Jereb (1993) med drugim 
obdela statistično primerljive podatke dveh daljših 
obdobij o pogostosti in resnosti nesreč pri delu v 
gozdu, ki kažejo, da so le-te po letu 1993  bistveno 
povečale.

Objavljene ugotovitve Gospodarske zbornice, 
da se po letu 2001 mladi pri delu v gozdu ne zapo-
slujejo, viša tudi starostno strukturo že zaposlenih 
gozdnih delavcev.

Na področju usposabljanja sem našla podatke 
organizatorjev in izvajalcev seminarjev: Zavod za 
gozdove je organiziral osnovni seminar varstva pri 
delu z motorno žago za lastnike gozdov v trajanju 
16 ur (tri dni) in nadaljevanje usposabljanja v tra-
janju  dva dni na Srednji gozdarski šoli v Postojni.

Srednja gozdarska šola v Postojni izvaja tečaje 
za varno delo z motorno žago v času  deset dni, 
za varno delo s traktorji pa v času  štirinajst dni.

Vsi avtorji (Medved, Kumer, Beguš) ugotavljajo, 
da je večina delavcev premalo usposobljenih za 
varno delov gozdu.

V Gozdnem gospodarstvu Slovenj Gradec, kjer 
sem leta 1963 prevzela vodenje Izobraževalnega 
centra, sem kmalu ugotovila, da tečaji za delo 

GDK 945.33(045)=163.6

Usposabljanje in izobraževanje gozdnih delavcev
Training and Education of Forest Workers

Marija SEKIRNIK1

izvleček
Sekirnik, M.: Usposabljanje in izobraževanje gozdnih delavcev. Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 9. V slovenščini z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit… Jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic, prevod Breda Misja.
Avtorica v prispevku kritično analizira določene prispevke iz področja varstva pri delu in podaja dolgoletne  lastne 
izkušnje, in na tej osnovi podaja predloge za uspešnejše delo.
Ključne besede: gozdni delavec, usposabljanje, izobraževanje, inštruktor praktičnega pouka, Slovenj Gradec, Slovenija 

Abstract
Sekirnik, M.: Training and Education of Forest Workers. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
70/2012, vol. 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. …. Proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic, 
translated by Breda Misja.
In this article the authoress critically analyses certain contributions in the field of safety at work, brings forward 
her many years of experience and on this basis offers proposals for more successful work. 
Key words: forest worker, training, education, instructor of practice-based learning, Slovenj Gradec, Slovenia

z motorno žago ne zadoščajo za ozaveščeno, 
strokovno in varno delo v gozdu. Poudarjam, 
da je ozaveščanje zelo pomemben del učnega 
procesa. Za dobro praktično usposobljene delavce 
v gozdu  je nujno obvladovanje določenih teore-
tičnih osnov. Trditev bom skušala ponazoriti na 
nekem primeru. Revirni vodja s končano nižjo 
dveletno gozdarsko šolo je po letih dela v revirju 
na stroške podjetja nadaljeval šolanje (iz dela) in 
maturiral na srednji gozdarski šoli v Postojni. 
Po maturi mi je ob neki priložnosti na terenu 
zaupal naslednje: »Ko sem pred nadaljevanjem 
izobraževanja polagal lovna drevesa za spreml-
janje razvoja lubadarja, sem jih le redko ali nikoli 
več kontroliral. Po maturi pa sem  v tistem času 
slabo spal, da bi še pravočasno ujel razvojni stadij 
lubadarja in preprečil vzlet.«

S problematiko usposabljanja in izobraževanja 
delavcev sem se ukvarjala vrsto let. Že tedaj sem 
se srečevala z mnogimi ovirami, med drugim 
tudi  z nezanimanjem mladih za poklic gozdnega 
delavca. Začeli smo novačiti po osnovnih šolah, 
na šolah smo uvajali gozdarske krožke, vodili 
učence po učnih poteh, z njimi pogozdovali … 

Strokovna razprava

1 M. S., univ. dipl. inž. gozd. Ulica Toneta Melive 16, 
Slovenske Konjice. sekirnik.rija@gmail.com

Na podlagi okvirno sestavljenega učnega načrta 
smo v Gozdnem gospodarstvu organizirali trime-
sečni kontinuiran tečaj za pretežno že zaposlene 
gozdne delavce na gozdarskem  obratu Črna s 
področja pridobivanja lesa in gojenja gozdov, 
s poudarkom na varnosti pri delu, določenem 
znanju iz ekonomike, nekaj praktičnih znanj iz 
slovenščine, npr. pisanje prošnje, pisma … Teore-
tičnemu delu pouka je sledilo delo na objektih, 
izbranih v ta namen na terenu. V času usposabl-
janja smo udeležence tečaja nastanili v gozdarski 
hiši na Obretanovem. Inštruktor za delo z motorno 
žago je bil naš tedaj najboljši gozdni delavec, ob  
inštruktorju na področju gojenja je bil prisoten 
še gozdarski inženir, ki je ob določenem ukrepu 
razložil tudi potrebno teoretično  utemeljitev za 
tovrstni poseg. Tudi  drugi predavatelji so bili naši 
zaposleni strokovnjaki na določenih področjih. 
Tečaj je bil zelo rentabilna naložba za vrsto let. Iz 
teh vrst so tedaj izšli naši najbolje usposobljeni  
gozdni delavci.

Izkušnja nas je vodila k odločitvi, da začnemo s 
sistematičnim izobraževanjem mladincev za delo v 
gozdu. S takratnim ravnateljem srednje gozdarske 

šole v Postojni, inž. Mazijem, sva se dogovorila, da 
bi teoretični pouk izvajali v Postojni, praktičnega 
pa na Gozdnem gospodarstvu. Idejo so podprla 
še druga gozdna gospodarstva Slovenije. V letu 
1967/68 smo vpisali prvo generacijo gozdarjev.

Mag. Franjo (Zlatko) Urleb je bil gonilna sila, 
da smo začeli v strokovni komisiji – nekateri 
zagnanci brez honorarjev – sestavljati učne načrte 
za gozdarja, pozneje za gozdarskega tehnika …

V Radljah smo za lastne potrebe organizirali 
šolo za gozdne delavce in tam izvajali praktičen 
pouk za poklic gozdar.

Najzahtevnejši del, ob pridobivanju kandi-
datov, je bilo vprašanje, kje dobiti inštruktorje 
praktičnega pouka in kako tovrstno šolo opremiti. 
Na Soškem gozdnem gospodarstvu Tolmin je 
tedaj inž. Presečnik na Lokvah že organiziral 
tečaje za zaposlene gozdne delavce, vendar sem 
ob ogledu učnega centra ugotovila, da moramo 
tovrstne izkušnje poiskati drugje. Za tri tedne sva 
z vodjem za gojenje gozdov odpotovala v  deželo 
Baden – Württenberg , kjer so v kraju Höllhof za 
vso pokrajino enkrat na leto organizirali nekaj-
mesečne tečaje za gozdne delavce. Razen kako 

Zaključek usposabljanja  gozdnih delavcev na Obretanovem.
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opremiti tovrstni učni center, drugih spoznanj 
ni bilo mogoče vsaditi v naš prostor. 

Sreča je botrovala pri izbiri prvih dveh gozdar-
skih tehnikov - inštruktorjev praktičnega pouka: 
enega za področje gojenja, drugega za področje 
pridobivanja lesa. Inštruktor za  področje pri-
dobivanja lesa je že kot otrok ob znanja željnem 
očetu in odličnem praktiku dobival praktična 
spoznanja in izkušnje. Prav tako je bil inštruktor 
za gojenje gozdov tudi praktično usposobljen. 
Na Gozdarskem obratu Radlje je bilo gojenje že 
tedaj na visokem strokovnem nivoju. Inštruktor 
za pridobivanje lesa si je na Švedskem pridobil 
še znanje metode kleščenja z motorno žago,  ki 
jih je pozneje prenašal na gozdne delavce drugih 
gozdnih gospodarstev.

Učencem smo ob praktičnem izobraževanju, 
tedaj brezplačno, nudili še daljši tečaj RK, tečaj 
za mopediste, plavalni tečaj, plesni tečaj in nekaj 
izletov. Morda vsaj tedaj še nekaj pomembnega 
za skupno sožitje, da so s pomočjo tajnika 
dislociranega oddelka šole za gozdarje sami 
pospravljali kopalnico, učilnico, delavnico, 
spalnico ter prostor za odlaganje delovne obleke. 
Kuharica je pospravljala le kuhinjo in jedilnico. 
Vendar ob vseh naporih in finančnih vlaganjih 
nismo dobili dovolj kadra po tej poti. Naj omenim 
še, da smo dobršen del potrebnih tekočih stroškov 
za šolo poravnali sami z delom na delovišču s 
tečajniki in učenci.

Tako smo ob dislociranem oddelku šole za goz-
darje mladince verificirali še dislocirani oddelek 
šole za že zaposlene gozdne delavce. Teoretični 
in praktični del pouka smo izvajali na šoli za 
gozdarje v Radljah v času, ko so bili mladinci na 
teoretičnem pouku v Postojni. Po treh ciklih so si 
zaposleni gozdni delavci pridobili poklic gozdarja.

V tem članku ne želim pisati o zgodovini 
izobraževanja gozdnih delavcev. Želim, da bi 
morda koga od odgovornih za to področje spod-
budila, da morda lahko  uporabi kaj iz opisanih 
izkušenj in da išče še nove poti za usposabljanje 
in izobraževanje gozdnih delavcev.  Pregovor Kjer 

je volja, je tudi moč, še vedno velja!
Članku ob rob pa še tole. Zelo me skrbi, da 

bodo veščine in dela na mnogih področjih izginila. 
Ali smo pripravljeni za delo v gozdu, če ne bo 
mogoče nabaviti goriva za daljši čas? Morda bi 
morali v takem primeru zopet podirati s sekiro 
in dvoročno žago. Ročno spravljati po drčah …

Vsaj nekaj delavcev v Sloveniji bi moralo 
ohraniti tudi take veščine. Ne le dela z orodjem, 
temveč tudi način njihovega vzdrževanja.

Če bi bila sama pred tovrstnim izzivom in 
nalogami, bi za vso Slovenijo organizirala široko 
usposabljanje vsaj nekaj inštruktorjev za pod-
ročje pridobivanja lesa in za področje gojenja 
gozdov z vsem, tudi trenutno neaktualnim 
znanjem. Nekajmesečni tečaj v treh ciklih bi 
lahko izvajali v Gozdarskem šolskem centru v 
Postojni za tiste mlade, ki se po končani poklicni 
šoli želijo prekvalificirati za ta poklic. Najboljši 
mladi prekvalificirani gozdarji bi bili po kon-
čani šoli in delovni praksi in ob pridobitvi še 
andragoško-pedagoške izobrazbe lahko bodoči 
inštruktorji praktičnega pouka na posameznih 
gozdnih gospodarstvih.
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V sredo, 5. septembra 2012, je bil za Tehniški 
muzej Slovenije v Bistri slovesen dan: odprta je 
bila prenovljena zbirka gozdarskega oddelka. 
Po kratkem kulturnem programu sta prisotne 
nagovorila najprej direktor dr. Orest Jarh, nato 
pa še vodja gozdarskega in lesarskega oddelka 
mag. Vladimir Vilman. Po prerezu »vrvice« smo 
se podali na ogled prenovljene gozdarske zbirke. 

Odprtje prenovljene stalne zbirke gozdarskega oddelka

Pred vstopom v novo zbirko je bilo treba prerezati  
»vrvico«.

Po prenovljeni zbirki nas je popeljal mag. Vladimir 
Vilman, avtor nove postavitve.

Postavitev je sodobna, zanimiva in vredna ogleda. 
Gotovo bo prenovljena zbirka v še v večji meri kot 
doslej obiskovalcem predstavila skrivnosti gozda 
in gozdarstva  skozi zgodovino in tako pritegnila 
v Bistro mlade  in tudi starejše. Vsi gozdarji, ki ste 
mogoče že večkrat obiskali Bistro, pridite ponovno, 
ne bo Vam žal, videli boste nekaj novega.

Mag. Franc PERKO

Sredi aprila je minister Franc Bogovič imenoval 
delovno skupino za pripravo osnutka predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gozdovih.

Prvi sestanek delovne skupine je bil na Ministr-
stvu za kmetijstvo in okolje 21. 6. 2012. Dogovorili 
so se za nadaljevanje dela po delovnih podsku-
pinah in imenovali nosilce štirih podskupin, 

Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih

katerih namen je pripraviti predloge za rešitve 
po vsebinskih sklopih zakona:

1. podskupina za načrtovanje (vodi: mag. Janez 
Zafran), 2. podskupina za  gozdne prometnice 
(Tomaž Remic), 3. podskupina za reorganiza-
cijo javne gozdarske službe in gospodarjenje z 
državnimi gozdovi  (mag. Robert  Režonja), 4. 
podskupina za splošne zadeve (Ani Zavrl Bogataj).   

Gozdarstvo v času in prostoru
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Člani, ki jih je imenoval minister, se sami 
odločijo, v kateri podskupini/nah bodo delovali. 
Sodelovanje vsaj v eni skupini je obvezno, zaželeno 
pa je delovanje v več podskupinah. 

Temeljno načelo delovanja delovne skupine je: 
kar je dobro v sedanjem zakonu, ostane, spremi-
njamo tisto, kar ne funkcioniradeluje. Sprememba 
zakona je zahtevana tudi kot popravljalni ukrep 
računskega sodiščaSpremembo zakona zahteva 
tudi računsko sodišče kot popravljalni ukrep. 
Do 10. 10. 2012 letos naj bi razčistili vsebino 
sprememb o oblikah osnutka in jih posredovali 
ministru. 

V septembru so delovne skupine intenzivno 
delovale, k delu so povabile tudi zunanje sode-
lavce, ki so s svojimi strokovnimi in znanst-
venimi znanji in novejšimi dosežki pomembno 
doprinesli k ustvarjanju posameznih tematik za 
osnutek novega zakona, in 26. septembra na seji 

delovne skupine predstavile svoje delo.  Na neka-
terih področjih je bilo doseženo večje soglasje: 
naj mogoče omenim le načrtovanje, ki naj tudi 
vnaprej ostane na treh nivojih (strateška raven 
- za območje države, regije?; operativna raven 
– gozdnogospodarska enota; izvedbena raven). 
Drugje, posebej pri modelu organiziranosti je 
bilo predlaganih več možnih variant (predvsem 
glede gospodarjenja z državnimi gozdovi: pode-
ljevanje koncesij gozdno lesnim verigam; javno 
podjetje v katerem deluje tudi javna gozdarska 
služba; državno podjetje ali državno zasebno 
partnerstvo); vsi predlogi pa se zavzemajo za 
enotno javno gozdarsko službo za vse gozdove 
(Uprava, Agencija, Zavod) z željo, da se vanjo 
vključijo tudi gozdarska dejavnost, ki jo opravlja 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.   

Mag. Franc PERKO

Gozdarstvo v času in prostoru

Od 26. maja do 9. junija smo se štirje študentje 
gozdarstva (Blaž Klobučar, Boris Rantaša, Jurij 
Tamše in Katarina Flajšman) pod vodstvom 
mentorja doc. dr. Janeza Pirnata udeležili štiri-
najstdnevne mednarodne delavnice Landscape 
ambassador (krajinski ambasador) s področja 
prostorskega načrtovanja. Delavnica spada v 
program ERAZMUS – intenzivni izobraževalni 
tečaj in ga financira Evropska unija. Tokratna je 
bila že sedma po vrsti (2004, 2005 – Francija; 2006 
– Slovenija; 2007 – Portugalska, 2008 – Švedska, 
2011 – Norveška). Potekala je v mestu Sopron na 
Madžarskem, ki leži v neposredni bližini Nežider-
skega jezera, na njej pa smo sodelovali študenti 
iz šestih različnih evropskih držav (Slovenija, 
Madžarska, Francija, Portugalska, Norveška in 
Švedska) z znanjem iz različnih področij (krajinska 
arhitektura, geografija, agronomija, gozdarstvo).

Delo je potekalo v skupinah, območje raz-
iskave pa sta bila jezero in njegova bližnja 
okolica. Nežidersko jezero (Madžarsko: Fertő 
tó; Nemško: Neusiedler See) je drugo največje in 
najvzhodnejše stepsko jezero v Evropi, ki leži 
na meji med Avstrijo in Madžarsko in je pribli-
žno 60 km oddaljeno od Dunaja. Večji, severni 
del jezera spada k Avstriji (70 %), manjši pa k 
Madžarski. Na območju so številne naravne in 
kulturne znamenitosti. Celotno jezero in njegova 
bližnja okolica sta del UNESCO-ve svetovne 
kulturne dediščine, poleg tega pa sta na območju 
jezera tudi dva narodna parka, in sicer avstrijski 
Neusiedler See-Seewinkel in madžarski Fertő-

LAmB 2012
-Hanság. Območju je posebno zaradi železne 
zavese v preteklosti (v obdobju komunizma). 
Cilj delavnice je bil spoznavanje petih glavnih 
elementov, ki oblikujejo tamkajšnji prostor; to 
so: voda, travišča, kamen in arhitektura, vino-
gradništvo in gozd. Na podlagi tega smo bili 
študenti razdeljeni v pet mednarodnih skupin, 
znotraj katerih smo ugotavljali, kakšno vlogo 
v prostoru ima posamezni element in kakšne 
so razlike v krajini med Avstrijo in Madžarsko. 

Dnevi so bili kratki in noči dolge. Poleg 
obsežnemu delu smo svoj čas namenjali tudi 
medsebojnemu spoznavanju s tujimi študenti 
in profesorji. Vrhunec družabnega dela je bila 
mednarodna večerja, na kateri se je vsak narod 
predstavil z lokalnimi kulinaričnimi specialitetami. 
Slovenci smo se predstavili s polento in ajdovimi 
žganci, ponudili pa smo tudi nekaj sadnega žganja 
in domačega vina. Razdelili smo tudi nekaj turi-
stičnih prospektov in nekateri so obljubili, da 
bodo v prihodnosti obiskali Slovenijo.

Ob hitrem tempu in zanimivem delu sta dva 
tedna minila prehitro. Končni izdelek vsake izmed 
skupin je bila predstavitev, ki smo jo predstavili 
pred vsemi udeleženci tečaja in zainteresirano 
javnostjo. V znanju smo se dobro merili z drugimi 
udeleženci tečaja in ugotovili, da imamo v evrop-
skem merilu zelo napredno gozdarsko fakulteto. 
Zanimivo je bilo videti, na kako drugačen način 
z gozdovi gospodarijo v tujini in kako različna 
je njihovo dojemanje in razumevanje gozdov. 
Pridobili smo številne nove izkušnje – naučili 
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smo se dela v mednarodni skupini, katera znanja 
pričakovati od strokovnjakov iz drugih področij 
(krajinska arhitektura, agronomija …), poslušali 
predavanja priznanih profesorjev iz drugih držav 
ter si na splošno zelo razširili obzorja.

Spoznavanje drugih evropskih kultur, jezikov 
in načinov razmišljanja je na vsakem izmed nas 
pustilo pečat. Ugotovili smo, da so med različnimi 
državami manjše kulturne razlike, vendar pa smo 
si v Evropejci zelo podobni in med nami ni velikih 
kulturnih pregrad. Spoznali smo nove prijatelje, 
s katerimi želimo čim dlje ohraniti stike. Prav z 

globljim spoznavanjem novih ljudi so se nam 
odprla nova obzorja in pogledi na svet, ki zdaj 
segajo dlje od meja naše države.

Na tečaju smo se imeli odlično in mlajšim 
študentom gozdarstva toplo priporočamo, naj 
izkoristijo to priložnost, če jo bodo kdaj imeli na 
voljo. Še enkrat hvala Biotehniški Fakulteti in doc. 
dr. Janezu Pirnatu za zanimivo in neponovljivo 
izkušnjo!

Ljubljana, 17. 6. 2012
Katarina FLAJŠMAN, Blaž KLOBUČAR,  

Boris RANTAŠA, Jurij TAMŠE

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je bilo 
skupaj s Koroškim gozdarskim društvom pod 
okriljem Zveze gozdarskih društev Slovenije 
lanskega septembra organizator državnega 
prvenstva gozdnih delavcev. Posledično je slo-
venskemu organizacijskemu odboru v sklopu 
svetovnega prvenstva letos predsedoval direktor 
GG SG Silvo Pritržnik. Ekipo najboljših na 
državnem tekmovanju, roberta Čuka (Gozd 
Ljubljana), Boštjana Kobeta (GG Novo mesto), 
ivana Gnusa (GG Brežice) in »juniorja« tadeja 
rupnika (Srednja gozdarska in lesarska šola 
Postojna), smo poleg Pritržnika v Belorusijo 
pospremili še Adolf trebec, njihov trener, Dušan 
Gradišar, Peter Kolar in marta Krejan ter ostali 
navijači z vseh koncev Slovenije, ki so tako kot 
tekmovalci svojo nalogo opravili odlično. 

Dežela, ki si lasti najstarejši gozd v Evropi, 
je polna močvirij in krasi jo na tisoče jezerc. 
Glavno mesto Minsk, vsaj njegovo središče, je 
urejeno, izredno čisto in daje vtis, kako je vse 
krasno in kako ljudje dobro živijo, vendar sem 
imela občutek, da gre bolj za Potemkinovo vas; 
že zaradi mejnega prehoda, uniformirancev in 
ljudi, ki smo jih srečevali. Sicer pa nismo imeli 
ravno veliko časa za ukvarjanje s čim drugim kot 
s samim svetovnim prvenstvom, zaradi česar smo 
v Belorusijo sploh odpotovali.

Na svetovnem prvenstvu je sodelovalo 28 držav, 
vsaka s po eno ekipo, le Belorusi kot organizatorji 

30. svetovno prvenstvo gozdnih delavcev

so imeli dve. V vsaki ekipi so bili trije ali štirje 
tekmovalci, odvisno od tega, ali je posamezno 
državo zastopal tudi mladinec, luksemburška ekipa 
pa je imela celo žensko predstavnico. Skupno je 
nastopilo 134 tekmovalcev.

Direktor GG SG Silvo Pritržnik je posadil nekaj dreves. 
(foto: Marta Krejan), 
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Žreb startnih številk je odločil, da naši fantje 
tekmujejo v soboto in v nedeljo, kar je pomenilo 
prost petkov dan, ki pa smo ga seveda preživeli 
predvsem na tekmovališču; zanimalo nas je, 
kako se bodo izkazali ostali tekmovalci, kako je 
postavljen poligon, pa tudi spremljevalni program 
je bil zabaven. 

Robert, Boštjan, Ivan in Tadej so imeli zapo-
redne startne številke, kar je pomenilo, da pri 
nekaterih disciplinah nastopata najmanj po dva 
hkrati, to pa je bilo po svoje malce moteče, saj ni 
bilo možno spremljati vsakega posebej. Najbolj 
zanimiva disciplina je bilo podiranje dreves, ki se 
je izvajalo v samem gozdu. Organizatorji so na 
primernem mestu »očistili« določeno območje in 
pustili kolikor se da med seboj podobna drevesa, 
ki so jih potem čim hitreje in čim bolj natančno 
posamezni tekmovalci morali podreti. Problem 

goloseka za namen tekmovanja so Belorusi rešili 
takoj: za vsako podrto drevo je bilo treba posaditi 
štiri nova. To je za našo ekipo opravil direktor GG 
Slovenj Gradec Silvo Pritržnik.

Štafeta, sečnja, menjava verige, kombinirani rez, 
precizni rez in kleščenje so discipline, v katerih 
so se pomerili tekmovalci z vsega sveta. Morda 
je bilo zaznati nekaj pristranskosti, opazili smo 
namreč, da se pritožbe zaradi napak pri nekaterih 
bolj upoštevajo kot pri drugih. Predvsem smo 
bili razočarani pri kleščenju, saj je sodnik Čuku 
prisodil nekaj sekund več, kot jih ta je dejansko 
porabil za svoje delo. V isti disciplini pa se je 
odlično izkazal naš mladinec Tadej Rupnik, saj 
je osvojil četrto mesto.

Ekipno so bili najboljši Finci, na drugo mesto 
so se uvrstili Rusi, beloruska ekipa pa je bila tretja. 
Slovenci smo dosegli štirinajsto mesto.

Pri štafeti smo Slovenci pristali na enajstem 
mestu, Rusi so zmagali, sledili pa so jim Belorusi 
in Italijani. 

Največ točk na letošnjem svetovnem prven-
stvu si je prislužil Rus Aleksandr Sokolov, Finec 
Perämäki Jukka je stopil na drugo stopničko, na 
tretjo pa Švicar Urs Amstutz. Boštjan Kobe je 
dosegel 39. mesto, Robert Čuk 50. in Ivan Gnus 
65. Tadej Rupnik, predstavnik slovenskih mladin-
cev, je dosegel odlično 7. mesto, najboljši trije pa 
so bili Belorus Sergej Shkudrov, Koort Helvis iz 
Estonije in Orlando Lerch iz Švice.

Čestitke Tadeju za 4. mesto! (foto: Dušan Gradišar)

Tadej Rupnik pri 
podiranju (foto: 
Marta Krejan)
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Slovenska ekipa z navijači (foto: Dušan Gradišar)

V gozdu se je najbolje izkazal Rus Aleksandr 
Sokolov, malce manj spreten je bil Anglež Thomas 
Matthew, Finec Perämäki Jukka pa si je v tej 
disciplini prislužil bron. Naš Boštjan Kobe je bil 
14., Robert Čuk 47., z 48. mestom pa mu je sledil 
Ivan Gnus. Tadej je s svojo sečnjo pristal na 11. 
mestu, mladinec Poljak Adam Wawrzak je v tej 
disciplini zmagal, Švicar Orlando Lerch je bil 
drugi, Avstrijec Johannes Koch pa tretji.

Najspretnejši pri menjavi verige je bil Slovak 
Jaroslav Kukuc, Gerhard Brieche iz Nemčije 
je bil kanček počasnejši, a vseeno hitrejši od 
tretjeuvrščenega Koht-Norbya Øysteina. Čuk je 
bil 14., Kobe 33. in Gnus 64. Tadej Rupnik je bil 
v svoji konkurenci 6., na prva tri mesta pa so se 
uvrstili Francoz Camille Nollet, Sergej Shkudrov 
in Johannes Koch. 

Boštjan Kobe je pri kombiniranem rezu pristal 
na 22. mestu, Ivan Gnus na 28., Robert Čuk pa na 
46. Najboljši trije so bili Marco Trabert iz Nemčije, 
Belorus Anatolij Androw in njegov rojak Valerij 
Durovich. 10. mesto pri mladincih si je izboril 
Tadej, prvo Slovak Patrik Francuz, drugo Sergej 
Shkudrov in tretje Gediminas Stasinnas iz Litve.

Precizni rez je Čuku prinesel 27. mesto, Gnusu 
53. in Kobetu 60. V tej disciplini so slavili Hrvati, 
in sicer je zmagal Siniša Varga, sledila pa sta 
Belorusa Valerij Durovich in Anatolij Androw. 

Tadej je bil 10., Madžar Repas Tamas je zmagal, 
drugi je bil Patrik Francuz, tretji pa Roland Hin-
teregger iz Italije.

Pri kleščenju je zaradi krivično prisojenih 
sekund Čuk končal na 45. mestu, Kobe na 51., 
Gnus pa na 61. Kot že rečeno, si je Tadej pri klešče-
nju priboril četrto mesto, kar je zagotovo odličen 
rezultat in spodbuda za našega osemnajstletnika. 
Sergej Shkudrov je v kleščenju zmagal, mladinec 
iz Nemčije Florian Huster je bil drugi, za las pa je 
Tadeja prehitel naš severni sosed Johannes Koch. 
Vse o rezultatih in še več lahko najdete na spletni 
strani www.ialc.ch.

Dobra in zanimiva izkušnja je za nami, pestra 
najbrž še posebej za nas, ki smo bili na takem 
tekmovanju prvič; prijetno druženje pa je bilo 
obenem priložnost za pridobivanje novega znanja 
in seznanjanja z novostmi na področju dela v 
gozdu in z njim, saj so organizatorji poskrbeli 
za dober spremljevalni program in predstavitev 
raznih strojev, produktov iz lesa, oblačil, gozdarske 
opreme in drugega.

Ekipi naših najboljših gozdnih delavcev iskrene 
čestitke za dosežene rezultate, za timski duh in 
iskreno medsebojno podporo!

Marta KREJAN,  
GG Slovenj Gradec
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Senat Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire je zaradi poslanstva Biotehniške fakultete, da 
se aktivno vključuje v obravnavanje družbenih 
tematik in tudi tako prispeva k blaginji državljanov 
republike Slovenije, imenoval delovno skupino za 
pripravo stališč Oddelka do sprememb Zakona o 
gozdovih. Skupina je pripravila predlog za razvoj 
organiziranosti gozdarstva v Sloveniji. Oddelek je 
11. 6. 2012 organiziral tudi javni posvet O razvoj-
nih problemih in organiziranosti gozdarstva na 
Slovenskem. Poleg stališč, izraženih na posvetu, je 
skupina pri oblikovanju predloga, ki je predstavljen v 
nadaljevanju, upoštevala razvojna izhodišča, zajeta v 
Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu (2007), 
Akcijskem načrtu za povečanje konkurenčnosti 
gozdno-lesne verige do 2020 (AN Les je lep 2012) 
in Zeleni knjigi o varstvu gozdov in informacijah 
v EU (2010). Skupina ugotavlja, da je rokovnik za 
izpeljavo sprememb Zakona o gozdovih zelo kratek, 
zato primanjkuje časa za temeljito analizo prednosti 
in pomanjkljivosti obstoječe organiziranosti goz-
darstva. Namen sprememb organiziranosti mora 
biti izboljšanje delovanja gozdarstva in soočenje z 
razvojnimi izzivi.

Zdajšnja organiziranost gozdarstva ima številne 
prednosti, ki so se pokazale med njenim dosedanjim 
delovanjem od leta 1994, in med katerimi je posebno 
pomembna enovitost javne gozdarske službe (JGS), 
ki olajša celostno obravnavanje gozda  in omogoča 
cenejše delovanje službe na terenu. V času od 
vzpostavitve zdajšnje organizacijske oblike so se 
v slovenskem gozdarstvu pojavile nekatere težave: 

 – podvajanje dela (v državnih gozdovih),
 – slabo izkoriščanje potenciala gozdov (v zasebnih 

gozdovih),
 – nazadovanje nege gozdov in gospodarjenja ter 

večja pogostost občasnih močnih posekov (v 
zasebnih gozdovih),

 – zaradi delitve pristojnosti in odgovornosti v 
enovitem procesu gospodarjenja z gozdovi

 – manjša operativnost gozdarstva v Sloveniji v 
primerjavi s tujino,

 – težave s financiranjem JGS.

Predlog za razvoj organiziranosti gozdarstva s spremembami 
in dopolnitvami Zakona o gozdovih
Prof. dr. Jurij DIACI1, prof. dr. Andrej BONČINA1, doc. dr. David HLADNIK1, dr. Klemen JERINA1, 
prof. dr. Janez KRČ1, viš. pr. mag. Milan ŠINKO1

1 Univerza v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana

 Med razvojne izzive slovenskega gozdarstva 
spadajo:

 – povečana raba obnovljivih gozdnih virov kot 
podpora izhodu iz krize in za prehod v trajnostno 
družbo ob ohranjanju vseh funkcij gozda,

 – izpopolnjevanje sonaravnega in večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi za zagotavljanje zdravja 
gozdov, blaženje podnebnih sprememb in ohra-
njanje kakovosti življenjskega okolja v Sloveniji,

 – prepoznavanje in vrednotenje nelesnih funkcij 
gozda,

 – zboljšanje konkurenčnosti gozdarsko-lesnega 
sektorja.
Sonaravno in večnamensko gospodarjenje z 

gozdovi, ki izvira iz Slovenije in drugih srednje-
evropskih držav, se v Evropi vse bolj uveljavlja. 
Več kot stoletje izkušenj doma in v tujini kaže, 
da takšno usmerjanje gozdov  terja na kratek rok 
več strokovnega dela z gozdom in lastniki gozdov 
(načrtovanje, označevanje dreves za posek), na 
dolgi rok pa je v ekonomskem pogledu donosnejše. 
Sonaravno gospodarjenje postaja še pomembnejše, 
če upoštevamo tudi posredne (eksterne) stroške in 
koristi ekosistemskih storitev.

Predlog razvoja organizacije gozdarstva

Za preseganje aktualnih težav, soočenje z razvojnimi 
izzivi in za nov razvojni zagon gozdarske stroke 
je smiselno povezati naloge JGS in pridobitne 
naloge v enoviti organizaciji, ki bo odgovorna za 
gospodarjenje z vsemi gozdovi ob upoštevanju 
posebnosti posameznih lastniških skupin.

Kot organizacijsko obliko predlagamo »javno 
podjetje« po Zakonu o gospodarskih javnih službah. 
Pomembno je, da nova oblika omogoča racionalno 
prestrukturiranje in doseganje razvojnih ciljev. 
Javno podjetje bi poenostavilo in izboljšalo gospo-
darjenje z državnimi gozdovi, saj bi v sklopu iste 
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organizacije povezali javne in pridobitne naloge 
v državnih gozdovih, vključno z lovnim gospo-
darstvom. Ob vzpostavitvi javnega podjetja bi se 
dela v državnih gozdovih oddajala, kasneje pa bi 
podjetje zaradi razvoja, osvajanja novih tehnologij, 
krepitve konkurenčnosti in učinkovitosti (sanacije 
ujm in kalamitet) dela opravljalo tudi samostojno. V 
zasebnih gozdovih (74 % celotne gozdne površine) 
bi enovita organizacijska oblika vplivala na aktivi-
ranje potencialov slovenskih gozdov in doseganje 
dolgoročnih razvojnih ciljev (AN Les je lep). Po 
zgledu gozdarsko razvitih držav (Švica, Nemčija) 
bi javno podjetje poleg JGS glede na želje lastnikov 
v zasebnih gozdovih  opravljalo in organiziralo 
pridobitne naloge kot neprofitno storitev.

Gozdarske uprave in revirji bi zajemali zasebne in 
državne gozdove. Z zadolžitvijo gozdarske službe za 
vse oblike lastništva gozdov in povezovanjem javnih 
ter pridobitnih nalog bi nastali številni sinergijski 
učinki, na primer na področju racionalnosti dela 
in prodaje lesa. Revirni gozdar in vodja gozdarske 
uprave bi pridobila nove pristojnosti, večjo težo pri 
odločanju, a hkrati tudi večjo odgovornost. Delitev 
strokovnega dela, odgovornosti in ekonomskih 
tokov bi bila smiselno decentralizirana tako, da bi 
centralna gozdarska uprava prevzemala odgovornost 
za odločitve, ki so pomembne za raven Slovenije, regi-
onalne/lokalne gozdarske uprave pa za vse odločitve, 
ki so pomembne za lokalno okolje. Na poslovnem 
področju bi na primer posle z največjimi kupci 
izpeljala centralna uprava, medtem ko bi lokalne 
uprave sklepale posle z lokalnimi predelovalci lesa 
(ohranitev delovnih mest). Podobno bi veljalo za 
delitev pristojnosti na vseh področjih delovanja. 
Gozdarske uprave bi bile  zelo vpete v lokalno okolje.

V prehodnem obdobju bi dotedanji koncesio-
narji za določen čas pridobili prednostno pravico 
za  opravljanje del v državnih gozdovih. Na tak 
način bi ohranili delovna mesta in znanje, zagotovili 
dobre prakse in kakovost izpeljave del ter zmanjšali 
potrebna zagonska sredstva za začetek delovanja 
javnega podjetja.

Delno koncentrirana prodaja lesa bi po eni strani 
pomenila višje odkupne cene, po drugi strani pa 
zagotavljala domači predelovalni industriji stabilno 
oskrbo s surovino. Javno podjetje bi se povezalo 
z gospodarskimi subjekti na področju predelave 
lesa, energetike, komunale in turizma. Prednost 
bi imeli partnerji iz dejavnosti, ki so povezani z 
dodajanjem vrednosti lesu oz. drugih dobrin, ki jih 

nudi gozd (npr. oskrba z vodo, turizem). Smiselno 
bi bilo vzpostaviti dolgoročne povezave s subjekti, ki 
izkazujejo zmožnost zagotoviti čim manjši ogljični 
odtis izdelkom iz slovenskega lesa (učinkovita 
lokalna predelava lesa).

Del dobička iz gospodarjenja v državnih goz-
dovih bi se vlagal nazaj v gozdove, na primer za 
nakup državnih gozdov, za izvajanje JGS v zasebnih 
gozdovih, za ohranjanje narave, za opremo gozdov 
v rekreacijske, izobraževalne in turistične namene 
ter za razvojno delo na področju gozdarstva.

JGS za zasebne gozdove bi se obračunavala 
kot posebno stroškovno mesto, ki bi ga pokrivali 
proračun RS, prispevki lastnikov za svetovanje 
na področju pridobitnih dejavnosti in dobiček iz 
gospodarjenja v državnih gozdovih. Na tak način 
bi bistveno zmanjšali obremenitev proračuna za 
JGS. Finančna transparentnost bi se zagotavljala z 
ločenim stroškovnim mestom za JGS.

Prednosti:
 – celovito obravnavanje gozdnega prostora,
 – večja racionalnost dela s številnih vidikov (načr-

tovanje, označevanje drevja za posek, organizacija 
dela, nizki transportni stroški),

 – manjša obremenitev proračuna RS in stabilno 
financiranje, ker se sredstva ohranjajo v sklopu 
podjetja, kjer se ustvarjajo (v zdajšnji organiza-
cijski obliki JGS v državnih gozdovih bremeni 
proračun, čeprav samo gospodarjenje ustvarja 
prihodek); več sredstev se vrača nazaj v gozdove 
ter za razvoj gozdarstva in ohranjanja narave,

 – izboljšano delovanje stroke na terenu; povezo-
vanje del od načrta do izdelka vpliva na večjo 
kompetentnost in odgovornost osebja,

 – večja operativnost stroke v primeru naravnih 
ujm in drugih nesreč,

 – enovita gozdarska terenska služba lahko prevzema 
številne dodatne naloge na območju, ki ga celovito 
pokriva; npr. naravovarstveni nadzor, nadzor 
povirij hudournikov, naloge za lokalno skupnost,

 – večja učinkovitost izpeljave del v zasebnih goz-
dovih in aktiviranje gozdnih potencialov; tuje 
izkušnje (Švica, Baden-Würtemberg) kažejo, da 
pomeni povezovanje javnih in pridobitnih nalog 
aktivnejše gospodarjenje z gozdovi,

 – boljše načrtovanje in izpeljava, ker se vse naloge 
izpeljejo v isti organizaciji; delovni proces se lahko 
tekoče izboljšuje na temelju povratnih informacij,

 – višja raven odgovornosti za vse vidike gospo-
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darjenja (JGS in pridobitne naloge, državne in 
zasebne gozdove),

 – krepitev domače lesnopredelovalne industrije 
zaradi koncentrirane prodaje in dolgoročnih 
pogodb o dobavi lesa,

 – ohranitev delovnih mest in znanja o izpeljavi del 
v gozdovih s prednostnimi pogodbami o izvedbi 
del za dotedanje koncesionarje,

 – številni dobri zgledi iz tujine, kjer z gozdovi 
podobno gospodarijo kot v Sloveniji.
Praktičnih zgledov predlagane organiziranosti 

je veliko v Nemčiji, na primer v deželah: Baden-
-Würtemberg- Landesbetrieb Forst BW (vir: AFZ 
2010, 15); Saška – Sachsenforst (vir: AFZ 2009, 1); 
Turingija – Landes forstanstalt Thuringen Forst; 
Hessen – Landesbetrieb Hessenforst; Spodnja Saška 
– Niedersächsische Landesforsten (NLF).

Predlagani organizacijski obliki v literaturi pripi-
sujejo nekatere slabosti, ki so odvisne od socio–kul-
turnega in ekonomskega okolja, predvsem pa jih je 
mogoče pravočasno prepoznati in omiliti: 

 – slabšo samoorganiziranost lastnikov in manjšo 
odgovornost za gospodarjenje je mogoče preseči 
z  vzpodbujanjem povezovanja lastnikov gozdov 
s strani države; na tak način društva lastnikov 
gozdov sčasoma postanejo konkurenca, 

 – manjši preglednosti financiranja se je mogoče 

izogniti z natančnim računovodstvom in bele-
ženjem porabe časa, 

 – nevarnosti centralizacije in koncentracije odloča-
nja je mogoče preprečiti s primernim vključeva-
njem gozdarskih uprav v lokalno okolje, 

 – s spodbujanjem zasebnih organizacijskih oblik 
(biroji) in oddajanjem del je treba poskrbeti tudi 
za zdravo tekmovalno ozračje med ponudniki 
del in storitev.
V razpravi o spremembi Zakona o gozdovih 

se povsem legitimno pojavljajo še drugačni pre-
dlogi o organiziranosti gozdarstva. Menimo pa, 
da  je opisani predlog organiziranosti gozdarstva 
najprimernejši za razvoj gozdarstva v Sloveniji in 
doseganje v začetku omenjenih ciljev, saj edini 
povezuje vse delovne korake od načrtovanja do 
izdelka ali storitve in zagotavlja celostno obravnavo 
gozdnih ekosistemov ob upoštevanju vseh lastniških 
posebnosti. Predlog upošteva in vključuje vse akterje 
dozdajšnje organiziranosti (SKZG, koncesionarji, 
ZGS) ter odpira številne možnosti povezovanja 
v gozdno-lesni verigi. Predlagana organizacijska 
oblika bi prispevala k večji operativnosti gozdarske 
službe in s tem k aktiviranju gozdnih potencialov, 
k večjim pristojnostim in odgovornosti gozdarjev. 
Okrepila bi tudi njihovo vlogo v družbi – za dobro 
gozda, lastnikov in širše skupnosti
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Spoštovani mag. Perko!

Redno prebiram vaše uvodnike v Gozdarskem 
vestniku in tudi Gozdarski vestnik sicer. V majskem 
uvodniku ste pisali o težavah javne gozdarske službe 
in nevarnostih, ki iz tega prežijo za naše gozdarstvo 
in gozdove. Pred  nedavnim sem tudi prebral spo-
ročilo za javnost ZGS, v katerem so sporočili, da so 
ostali brez sredstev za opravljanje dela na terenu in 
o splošnem pomanjkanju sredstev. To so zelo slabe 
novice za naše gozdove, saj posledice zagotovo ne 
bodo nedolžne. Vendar pa sam menim, da s(m)
o za nastalo stanje krivi predvsem gozdarji sami. 
Gozdarstvo je bilo vedno zaprto v svoj mehurček in 
se ni znalo prilagoditi novim družbenim in tržnim 
razmeram. To pa je  zelo vplivalo na odnos javnosti 
do gozdarstva in gozdarjev. 

Že med samim študijem sem dobil vtis, da je 
gozdarstvo zelo samozadostno in zaprto samo 
vase, kar je verjetno posledica gozdarske ureditve 
v povojni Jugoslaviji. Gozdarji, profesorji, asistenti, 
sodelavci Gozdarskega inštituta in drugi strokovnjaki, 
s katerimi sem prišel v stik, so dajali vtis, kot da jih 
širša javnost ne zadeva. Vsi so bili usmerjeni v svoje 
ozko delovno področje. Za uslužbence fakultete in 

tudi GIS je to razumljivo, vendar pa nisem nikoli 
razumel, da Zavod za gozdove ni dovolj delal s širšo 
javnostjo. Kar sem zasledil, je bilo nekaj prireditev 
na leto, ki pa so imele omejeno odmevnost. Če so 
dovolj delali z lastniki gozdov, jih izobraževali in 
informirali, pa so, po mojem mnenju, v veliki meri 
pozabili na širšo javnost. 

Posledice nezadostne odprtosti gozdarstva in 
premajhnega dela s širšo javnostjo so  zelo vidne. 
Imamo težave z lastniki gozdov, ki niso življenjsko 
odvisni od gozda. Taki ne vedo, kaj bi z gozdom 
počeli, gozd pa jim  je nepotrebno breme. Imamo 
javnost, ki ne razume osnov gospodarjenja z gozdom 
in se na utemeljene posege v gozdove, ki so bolj 
na očeh (mestni gozdovi, gozdovi z velikim obi-
skom), odziva zelo negativno. In imamo ljudi, ki 
vodijo državo. Tudi oni so del javnosti in tudi oni 
berejo dnevno časopisje ter slišijo »kričanje« ljudi, 
ko  nastanejo težave v gozdu. Podoba, ki jo tako 
pridobijo,  zelo vpliva na odnos do gozdarjev in 
gozdarstva. Posledica je kronično pomanjkanjem 
sredstev v gozdarstvu, ki se še zaostruje. Pri vsem 
skupaj pa ne smemo pozabiti, da so ljudje (širša 
javnost) čustveno navezani na gozd in se na vse 
posege v gozd tako tudi odzivajo. 

Stališča in odmevi
Sam sem doslej doživel tri zelo zanimive primere, 

ki zelo dobro kažejo na odnos gozdarjev do širše 
javnosti in na to, kako gozdarji nepravilno pojmujejo 
pomen javnosti. 

1. Ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja 
se je podpisovala neka peticija za prepoved sečnje 
dreves, debelejših od 30 cm. Pobudniki so imeli 
stojnico na Prešernovem trgu v Ljubljani, ki sem jo 
mimogrede obiskal in se zapletel v zanimiv pogovor 
z aktivistko. Medtem je mimo prišla starejša gospa, se 
pozanimala o peticiji, jo podpisala in pokomentirala, 
da smo gozdarji zelo nemarni. Seveda me je zani-
malo, zakaj. Pojasnila mi je, da je nesprejemljivo, da 
v gozdu puščamo sečne ostanke, droben les in drugo, 
da gnije. Prijazno sem ji razložil, zakaj je tako in 
kakšen je pomen takšnih ostankov za gozd in gozdne 
živali. Mojim besedam je pritrdila tudi aktivistka in 
gospa je presenečeno priznala, da ni pomislila na 
koristnost puščanja takšnega lesa v gozdu. Zahvalila 
se je za pojasnilo in z zagotovo boljšim mnenjem o 
gozdarjih odšla po svojih opravkih. 

2. Ker sem že med samim študijem zašel v 
medijske vode, kjer sem potem ostal poklicno kot 
novinar, urednik in vodja odnosov z javnostjo, 
sem želel izdelati diplomsko nalogo iz odnosov z 
javnostjo v gozdarstvu. Obiskal sem profesorja, ki 
bi bil lahko mentor pri nalogi in se z njim zapletel 
v pogovor. Po dobre pol ure sem zapustil njegovo 
pisarno s spoznanjem, da bi bila takšna naloga zelo 
težavna, ker o tem nihče preveč ne razmišlja. Zato 
sem se raje lotil okrasnih sort bukve. 

3. Zadnji pripetljaj sem doživel pred slabimi 
tremi leti. V podjetju, kjer sem bil zaposlen, smo se 
na mojo pobudo odločili, da vsebine spletnega por-
tala razširimo na področje gozdarstva. Kot urednik 
sem se najprej pisno obrnil na službo za odnose z 
javnostjo ZGS, saj sem želel, da bi sodelovali. Če ne 
drugače, vsaj tako, da bi nas ZGS obveščal o svojih 
dejavnostih, ki bi jih nato predstavljali na portalu. 
Odgovora nisem prejel nikoli. 

Redno spremljam številne slovenske medije in 
zasledim le malo vsebin, ki so povezane z gozdom 
in gozdarstvom. Izjema je tednik Kmečki glas, ki pa 
ne doseže tistih ljudi, ki najbolj vzrojijo ob težavah z 
gozdovi. Po navadi se poveča število objav ob ujmah, 
ko so poškodovani gozdovi ali pa ob odzivu javnosti 
na posege v gozd. Po navadi so odzivi najprej nega-
tivni, šele nato predstavniki ZGS podajo svoj pogled 
in pojasnijo vzroke za posege. Zadnji zelo odmeven 
primer je bil leta 2009, ko je javnost vzrojila zaradi 
strojne sečnje na Pokljuki. Reakcija gozdarjev je 
bila enaka reakciji mačke, ki ji stopiš na rep. Šele 
ko se je javnost zgroženo odzvala, so  se odzvali in 

začeli pojasnjevati? kako in kaj. Takrat je bilo žal 
že prepozno in škoda ugledu gozdarjev in našega 
gozdarstva je bila storjena. Po mojem mnenju je tudi 
odzivanje pri težavah z divjimi zvermi neustrezno. 

Nastalega položaja ni  preprosto razrešiti. V jav-
nosti imajo gozdarstvo in gozdarji neustrezen ugled 
in treba bi bilo veliko storiti, da bi se to spremenilo. 
Sam menim, da bi se morali predvsem bolj ukvarjati z:
– aktivnejšim sodelovanjem s šolami in gozdove 

ter delo gozdarjev predstaviti že najmlajšim, 
nato pa predstavitve periodično ponavljati in 
nadgrajevati,

– skrbjo za redno prisotnost gozdarskih in gozdnih 
tem v dnevnem časopisju, na radiu in televiziji 
s poudarkom na gozdu, njegovi lepoti in vlogi 
gozdarjev,

– skozi predavanja, razstave in druge podobne pri-
reditve, namenjene splošni javnosti, intenzivneje 
promovirati gozdove in gozdarstvo,

– informiranjem javnosti, predvsem lastnikov 
gozdov, ki z gozdovi ne gospodarijo, kaj gozd 
prinaša in kako je treba z njim ravnati,

– vnaprejšnjim predvidevanjem morebitnih kon-
fliktnih situacij in vnaprejšnjim pripravljanjem 
javnosti nanje;

– izdelavo ustreznih postopkov hitrega ukrepanja 
v primeru, da javnost vzroji zaradi posegov v 
gozd. 
Vse to bi vplivalo na izboljšanje pogleda javnosti 

na delo gozdarjev, kar bi vodilo v zmanjšanje števila 
konfliktnih primerov, pozitivno pa bi vplivalo tudi 
na politiko. Sčasoma bi se posledično izboljšale tudi 
finančne razmere. 

Ker je Slovenija dežela gozdov, morajo biti gozdovi 
in gozdarstvo ves čas prisotni v medijih. Le tako 
se bo razširila zavest, da gozdarji niso sovražniki 
gozda, temveč so tisti, ki skrbijo za njegovo lepoto, 
varnost obiskov in da se z nepravilnim gospodar-
jenjem ne povzroča škoda družbi. Pri tem je treba 
znati zaigrati na čustva javnosti. Uresničevanje tega 
je naloga vseh gozdarjev, in sicer  javne gozdarske 
službe in  tudi gozdarskih podjetij. Slednja se, po 
mojih opažanjih, vedejo, kot da se njihovo delo sploh 
ne  zadeva širše javnosti.

Ker mi naši gozdovi veliko pomenijo in ker vem, 
da slovensko gozdarstvo potrebuje promocijo, sem 
februarja odprl portal Gozd in gozdarstvo (www.
gozd-les.com), ki je namenjen vsem lastnikom 
gozdov in vsem, ki imajo radi gozdove. Z njim 
skušam vsaj malo izboljšati informiranost javnosti o 
gozdovih, gospodarjenju z njimi in njihovih lepotah.

Lep pozdrav,
dipl. inž. gozd. Marko PUSCHNER

Stališča in odmevi
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Kar je bistveno in kar je tudi za slovenske 
razmere zelo uporabno, je glavni del knjige, opis 
gozdnih združb. Opisi posameznih asociacij so 
izčrpni, dopolnjujejo jih sintezne  preglednice 
(največkrat na  nivoju zveze ali podzveze, pri 
nekaterih združbah, ki so na Hrvaškem še 
posebno razširjene ali gospodarsko pomembne, 
tudi na  nivoju asociacije), ordinacijski diagrami 
(razvrščanje sintaksonov po floristični podob-
nosti) in kakovostne fotografije (pokrajinske, 
sestojev, diagnostičnih vrst). Avtor opise združb 
začenja z vrbovjem, nadaljuje pa s črnim jel-
ševjem. Sledi predstavitev združb iz razreda 
Querco-Fagetea, in sicer najprej obrečnih gozdov 
iz zveze Alnion incanae, ki jih na Hrvaškem 
poznajo na precej večji površini, kot jih imamo 
v Sloveniji. Sivo vrbovje ob gorskih potokih in 
rekah v Gorskem kotarju uvršča v asociacijo 
Lamio orvalae-Alnetum incanae, katere sestoje 
poznamo v hribovitih predelih zahodne, severne 
in južne Slovenije. Avtorstvo asociacije Pruno 
padi-Fraxinetum angustifoliae, ki so jo slovenski 
fitocenologi (Čarni in sod., 2008) ob Muri opisali 
kot novo, prof. Vukelić pripisuje Glavaču. Pri 

Vukelić, J., 2012: 

šumska vegetacija hrvatske. 
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Državni 
zavod za zaštitu prirode. Zagreb, 403 str.

Poleti 2012 je Gozdarska fakulteta v Zagrebu 
skupaj s hrvaškim državnim Zavodom za var-
stvo narave izdala knjigo priznanega hrvaškega 
fitocenologa, svojega rednega profesorja, dr. 
Josa Vukelića z naslovom Gozdna vegetacija 
Hrvaške. Slovenski fitocenologi smo s hrva-
škimi povezani od začetkov te vede pri nas, 
dela hrvaških klasikov s tega področja – I. 
Horvata in S. Horvatića – v Sloveniji še zdaj 
navajamo in so bila pomembna za razvoj naše 
fitocenologije. Tudi njuni nasledniki, npr. L. 
Ilijanić, L. Marković, I. Trinajstić, Dj. Rauš, Z. 
Pelcer, I. Šugar idr., so s slovenskimi kolegi tesno 
sodelovali, kar velja tudi za zdajšnjo generacijo 
fitocenologov, še posebno tistih, ki delujejo 
na zagrebški gozdarski fakulteti. Nov, celovit 
pregled gozdne vegetacije Hrvaške je zato tudi 
za Slovence zelo zanimivo delo, vredno branja. 
Temelji namreč na obdelavi 556 literaturnih 
virov in 3434 fitocenoloških popisov, ki jih je 
okoli  petdeset avtorjev objavilo v razdobju od 
leta 1938 do leta 2012. Avtor je torej poskušal 
čim celoviteje zajeti vso razpoložljivo gradivo in 
ga kritično obdelal na podlagi srednjeevropske 
fitocenološke metode in ob upoštevanju zdaj 
veljavnega kodeksa fitocenološke nomenklature. 
Popisno gradivo v obliki sinteznih  preglednic je 
primerjal tudi z matematičnimi in statističnimi  
metodami. Največkrat je primerjava potekala na  
nivoju zveze (redkeje podzveze ali asociacije). Na 
podlagi izračunov navezanosti posameznih vrst 
na primerjane asociacije je izbral tudi njihove 
diagnostične vrste. Opisu metodologije sledi sin-
sistematski pregled gozdne vegetacije Hrvaške, 
ki ga bo zanimivo primerjati s pregledom celotne 
vegetacije Slovenije, ki smo ga prav tako dobili 
pred  nedavnim (Šilc in Čarni, 2012).  Naj samo 
opozorim, da nekaterim neskladjem med njima 
ne smemo  namenjati preveč pozornosti. Med 
fitocenologi je glede razvrščanja sintaksonov 
v hierarhični sistem (v višje sintaksonomske 
enote) veliko različnih pogledov, sistem stalno 
dopolnjujejo in prilagajajo novim spoznanjem. 

Književnost
opisu gozdov belega gabra in hrastov se hrvaški 
pregled ne ujema vedno s slovenskim, najočitneje 
pri dobovi združbi ravninskega sveta, ki je še pod 
vplivom visoke talne vode. Pri nas to združbo 
poznamo kot asociacijo Lonicero caprifolii-Quer-
cetum roboris (Rauš 1971) Marinček 1994, in jo 
uvrščamo v zvezo Erythronio-Carpinion, prof. 
Vukelić zagovarja prvotno ime Carpino betuli-
-Quercetum roboris (Anić 1959) Rauš 1971, in 
jo uvršča v zvezo Carpinion betuli. Pri bukovih 
združbah lahko zapišemo, da je avtorjev pregled 
precej usklajen s slovenskim, kar pomeni, da so 
hrvaški kolegi nekatere bukove združbe, opisane 
najprej v Sloveniji, našli tudi na Hrvaškem. Vuke-
lićeva knjiga tako vsebuje tudi opise asociacij 
Castaneo-Fagetum sylvaticae, Hacquetio-Fage-
tum, Cardamini savensi-Fagetum, Omphalodo-
-Fagetum, Ranunculo platanifolii-Fagetum in 
Polysticho lonchitis-Fagetum. S tem avtor priznava 
podrobnejšo členitev ilirskih bukovih gozdov, ki 
sta jo pri nas v glavnem naredila Ž. Košir in L. 
Marinček in ki dopolnjuje Horvatov (in Wraber-
jev) prvotni koncept. Bukovim gozdovom sledi 
pregled acidofilnih hrastovih gozdov in toplo-
ljubnih gozdov puhastega hrasta, kjer v opisih 
najdemo kar precej združb, ki jih poznamo tudi 
v Sloveniji. Avtor pri eni izmed njih uporablja 
Horvatovo  glede na Kodeks sporno ime, mlajši 
homonim, Lathyro nigri-Quercetum petraeae, in 
ne novejšega, s Kodeksom usklajenega imena 
slovenskih avtorjev Serratulo tinctoriae-Querce-
tum petraeae. Hrvaški avtorji bazofilne borove 
gozdove v glavnem uvrščajo v združbe, ki jih 
v Sloveniji ne poznamo. Med smrekovimi goz-
dovi lahko zasledimo opis dinarske mraziščne 
združbe, ki jo uvršča v Zupančičevo asociacijo 
Lonicero caeruleae-Piceetum. Avtor je sprejel 
tudi opis dinarskega ruševja s Snežnika, Hype-
rico grisebachii-Pinetum mugo. Zadnje poglavje 
osrednjega dela knjige je namenjeno opisom 
mediteranskih združb iz razreda Quercetea ilicis, 
ki, samo nekatere od njih, na ozemlju zdajšnje 
Slovenije uspevajo le v sledovih. V zadnjem 

delu knjige so obsežen pregled uporabljene 
literature (v njem so zgledno zastopane objave 
slovenskih fitocenologov), angleški povzetek 
(ta s strnjenimi opisi obravnavanih asociacij 
na okoli  štiridesetih straneh tudi neveščim 
hrvaškega jezika omogoča v obrisih spoznati 
njihovo gozdno vegetacijo) in kazalo v knjigi 
opisanih ali omenjenih združb.   

Pisanje sintez, še posebno če gre za gozdno 
vegetacijo celotne države z bogato fitocenološko 
tradicijo, je izjemno zahtevno in nehvaležno delo. 
Prof. Vukelić se ga je s pomočniki lotil temeljito 
in rezultat je delo, na katerega je upravičeno lahko 
ponosen. Avtor se zaveda njegove nepopolnosti; 
že v uvodu nakaže, kaj bo treba še postoriti in 
katera območja bolje raziskati. Dejstvo je, da bo 
v eni knjigi zbrano in obdelano gradivo v veliko 
pomoč študentom, gozdarjem, in drugim, ki 
jih zanima gozdna vegetacija. Zaradi podob-
nih razmer in podobnih združb v Sloveniji in 
zaradi podobnega, nam razumljivega jezika pa 
Vukelićevo novo knjigo zelo priporočam tudi 
slovenskemu bralcu, ki v svojem jeziku žal še 
nima podobnega dela. Dobrodošla bo vsem 
fitocenologom, prav tako študentom gozdarstva, 
ne nazadnje vsem gozdarjem, ki jih to področje 
zanima. Knjiga je vreden in tehten prispevek 
k poznavanju gozdne vegetacije jugovzhodne 
Evrope in zanjo avtorju iskreno čestitam. 

Literatura
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ni bilo. Deli gradiva o posvetu so ohranjeni v 
Knjižnici Gozdarskega inštituta Slovenije ter 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire BF UL, v Arhivu Slovenije ( sign. AS-70, 
šk. 146 in 147), v NUK in zasebnem arhivu 
prof. Martina Čokla.

Ob izdaji zbornika se je z vso resnostjo 
pojavilo vprašanje jezika: bili smo mnenja, da 
sodobno lektoriranje ne pride v poštev, ker gre 
za zgodo- vinsko gradivo, v katerem jezikovne 
(pravopisne, stilistične...) posebnosti le poudar-
jajo žlahtno časovno patino dokumenta. Tako 
preurejanje v splošnem lepo pisanih besedil bi 
gotovo porušilo sam tok misli. Poleg tega se v 
tekstih pojavljajo številni strokovni izrazi, ki 
danes niti niso več v rabi in tako predstavljajo 
dragoceno in zanimivo strokovno dediščino. 
Tako smo ob prepisu (tudi rokopisnih) besedil 
upoštevali le očitne napake. Referente smo skušali 
predstaviti s kratkimi biografskimi podatki – 
tudi o njihovem delu po anketi. Mnogi od njih 
so se po drugi svetovni vojni zopet vključili v 
strokovno delo, o drugih spet ni bilo mogoče 
najti prav nobenih podatkov.

Ob izidu te knjige velja posebna zahvala prof. 
Martinu Čoklu. Kot takratni tajnik Kmetijske 
zbornice je bil namreč zadolžen za organizacijo 
in izvedbo posvetovanja, imenovan pa je bil tudi 
za urednika zbornika z referati. Njegovega izida 
si je prof. Čokl zelo želel. Mnogo kasneje je zanj 
napisal tudi nekaj krajših spremnih poglavij, ki 
so v celoti vključena v to knjigo. Upajmo, da je s 
to objavo njegova želja - po mnogih brezuspešnih 
poskusih - izpolnjena.

Zanimivo je, da danes o tem posvetovanju vedo 
le zelo redki gozdarji. Res je, da predvideni zbornik 
zaradi vojne ni izšel, res pa je tudi, da njegova 
osnovna vsebina – pomoč malemu kmetu – ni 
našla mesta v naši povojni praksi. Spremenil se je 
družbenogospodarski položaj slovenskega kmeta, 
vsaj nedorečen je ostajal tudi pogled nanj in na 
njegovo mesto v povojni preobrazbi podeželja. V 
sedmih desetletjih je bila ta preobrazba vsestran-

Zbornik referatov
prvega posveta o stanju gozdarstva na  
Slovenskem
Ljubljana, 27. februarja – 1. marca 1941

 – Izdala Gozdarska založba pri Zvezi gozdarskih 
društev Slovenije, Ljubljana, oktober 2012. 

 – Ta zbornik je zgodovinski dokument. Predsta-
vlja prvo celovito, doslej še nikdar preseženo 
oceno stanja gozdarstva na Slovenskem.

 – Nastal je v prelomnem času – na koncu velike 
gospodarske krize in na pragu druge svetovne 
vojne.
Starejši pomen besede anketa je tudi posvetova-

nje izvedencev. Na temposvetu so zares sodelovali 
najboljši gozdarski in drugi strokovnjaki, ki jih je 
Slovenija lahko ponudila v tem času.

Ko je Kmetijska zbornica takratne Dravske 
banovine leta 1938 priredila podobno posveto-
vanje o kmetijstvu, je na njem med 38 referati 
gozdarstvo predstavljal en sam referent. Očitno 
je bilo, da je podobno vsestranska ocena stanja 
potrebna tudi za gozdarstvo. Organizatorji 
(Kmetijska zbornica) so že naslednje leto vabili 
izredno širok krog referentov – izvedencev iz 
vseh gozdarskih dejavnosti in mejnih podro-
čij. Rdeča nit posveta je bila skrb za usodo 
kmečkega gozda in človeka – od najširše 
(narodnogospodarske socialne in politične) 
perspektive do podrobne obravnave urejanja 
in oskrbovanja kmečkih gozdov, steljarjenja, 
lesne trgovine, zadružništva ali problemov 
gozdnega delavstva. Taka odločitev je bila 
povsem logična: kmečkega gozda je bilo (in 
je) v Sloveniji največ; v njem in okrog njega je 
vedno nastajalo največ problemov. Na koncu 
posveta je bila sprejeta resolucija, ki pa zaradi 
izbruha vojne svojega namena ni nikdar dosegla. 
Večidel pa ostaja aktualna še danes. Kmetijska 
zbornica jo je poslala na Ministrstvo za šume in 
rudnike v Beograd in Kraljevski banski upravi 
v Ljubljani, ki se sicer ni strinjala s 4. točko 
(delitev gozdne veleposesti), a nadaljnjih reakcij 

ZA NAš GOZD
Gozdarska anketa 1941.

mirko medved
Mirko Medved se je rodil 2. 7. 1959 na Jesenicah. 
Z gozdarstvom se je prvič resneje srečal na Goz-
darski tehniški šoli v Postojni, gozdarski stroki 
pa se dokončno zapisal  z vpisom na Univerzo v 
Ljubljani na  Oddelek za gozdarstvo. Diplomiral 
je leta 1983 pri prof. dr. Marjan Lipoglavšku z 
nalogo 'Obremenjenost šoferjev s tresenjem 
pri kamionih Magirus'. Od septembra 1983 do 
konca leta 1985 je bil zaposlen na Gozdnem 
gospodarstvu Kranj, TOZD gozdarstvo Tržič, kjer 
je opravljal naloge vodja priprave dela v gozdni 
proizvodnji. V raziskovalno delo se je vključil 
že na dodiplomskem študiju, popolnoma pa se 
mu je posvetil leta 1986, ko je na povabilo prof. 
dr. Boštjana Koširja pričel z delom na takratnem 
Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo. V 
prvih letih svojega poklicnega udejstvovanja je 
deloval na področjih organizacije in študija dela, 
pridobivanja lesa, razvoja tehnologij, rabe lesne 
biomase ter gospodarjenja in dela v zasebnih 
gozdovih. Leta 1991 je pod mentorstvom prof. 
dr. Iztok Winklerja zaključil magistrski študij 
gozdarstva z nalogo 'Vključevanje lastnikov 
gozdov v gozdno proizvodnjo'. Od leta 1995 pa 
vse do imenovanja na mesto direktorja Goz-
darskega inštitut Slovenije je vodil znanstveno 
raziskovalni oddelek za gozdno tehniko in 
ekonomiko. Leta 2000 je zagovarjal doktorsko 
disertacijo z naslovom 'Gozdnogospodarske 
posledice posestne sestave slovenskih zasebnih 
gozdov. Od leta 2001 je bil koordinator nalog 

Javne gozdarske službe na GIS, od leta 2006 pa 
je bil tudi član Upravnega odbora GIS. Leta 2008 
je kandidiral za direktorja GIS, delo direktorja 
pa  opravljal od pomladi 2009 do prezgodnje 
smrti ob začetku letošnje jeseni.

Dr. Mirko Medved  se je na svoji poklicni poti 
razvil v strokovnjaka na področju izvajanja del v 
zasebnih gozdovih, varnosti in zdravja pri delu ter 
usposabljanju zasebnih lastnikov gozdov. Njegova 
bibliografija zajema skoraj tristo enot. Med njimi 
je 14 izvirnih znanstvenih ter preko 20 strokov-
nih člankov, več deset objavljenih prispevkov 
na znanstvenih in strokovnih konferencah. Je 
tudi avtor oziroma soavtor enajstih strokovnih 
monografij. Svoje ožje strokovno področje je v 
zadnjem desetletju razširil z znanjem presoje 
sistemov ravnanja z okoljem ISO14001,  s sodnimi 

ska in globoka; kmetu vse prej kot prijazna. Naše 
gozdarstvo je v tem času gotovo napredovalo; 
dobili smo vrsto ustanov, izgubili pa smo kompas 
do človeka: zasebnih gozdov (in problemov z 
njimi) je še vedno največ. Koliko je prav kmeč-
kih, ne ve nihče. Ob družbeno neopredeljenem 
odnosu do kmeta se je stroka obrnila v gozd in 
njegove naravne zakonitosti, (kar je samo po sebi 

seveda prav), žal pa – tudi v današnjih prelomnih 
časih – spregleduje, da o usodi gozda odločajo 
tudi družbene zakonitosti. Dragocenost ankete 
je zato prav v tem, da nam iz nekega drugega (pa 
še vedno našega) časa drži zrcalo – nam in našim 
današnjim gozdarskim problemom.

Prof. dr. Boštjan ANKO
Mag. Franc PERKO

In memoriam
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cenitvami za področje gozdarstva, v zadnjih 
letih pa še z veščinami moderiranja skupinskih 
procesov ter vodenjem študijskih krožkov. Vse 
od prihoda na Gozdarski inštitut Slovenije do 
leta 2003 je Mirko ostal blizu tudi pedagoškemu 
delu. Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire je deloval kot asistent pri predmetih 
Organizacija dela v gozdarstvu in Tehnologija 
gozdne proizvodnje, več let vodil terenski pouk 
pri predmetu Ergonomija ter aktivno usmerjal 
študente pri pripravi seminarskih in diplomskih 
nalog. S svojim znanji je  obogatil strokovne in 
magistrske naloge svojih sodelavcev, svoje peda-
goško delo pa nenehno povezoval z raziskovalnim 
delom na GIS. 

Dr. Medved je bil človek vizij. Ob nastopu 
delovnega mesta direktorja GIS je med drugim 
zapisal: ‚Na gozdu temelječa družba je kulturna 
družba. Gozdarski inštitut Slovenije se bo razvijal 

kot kulturni hram odnosa do narave, dobrin in 
storitev, ki jih gozd daje Sloveniji‘. Svoje vizije je 
zadnje tri leta zelo uspešno uresničeval. Goz-
darski inštitut je pod njegovim vodstvom postal 
lepši, kot kdajkoli prej, v njem je vse več mladih 
in perspektivnih znanstvenikov različnih strok, 
ki bodo njegove in svoje vizije uresničevali s 
spominom nanj.

Na njegovi sijajni poklicni poti se je Dr. Medved 
pogosto srečeval z bremeni odgovornosti. Včasih 
jih je nosil lažje, včasih težje, redko je težo bremen 
delil z drugimi. Še pred nekaj tedni je bil do 
odprtih družbenih in strokovnih problemov 
nadvse kritičen a proaktiven. Potem pa so prišli 
trenutki skrbi, ki jih ni uspel preseči. Čeprav ga 
ni več med nami, Mirko ostaja naš vzornik in 
vizionar vreden posnemanja. 

Mag. Robert ROBEK

Foto: F. Perko
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Uvodnik Znanstvena razprava

1 Uvod
Večnamensko gospodarjenje z gozdovi je način 
gospodarjenja, ki uresničuje različne zahteve do 
gozda in zagotavlja želene učinke, na primer kako-
vosten les, ohranjeno naravo, lepoto pokrajine, 
prostor za rekreacijo (Pukkala, 2002; Bachmann, 
2005; Bončina, 2011). Pri večnamenskem gospo-
darjenju z gozdovi različne zahteve in interese 
družbe (lastnikov, javnosti) preoblikujemo v cilje 

GDK 62+907+92(045)=163.6

Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi
Concept of Priority Areas in Multi-objective Forest Management Planning

Tina Simončič1, Andrej BončinA2

Izvleček: 
Simončič, T., Bončina, A.: Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. 
Gozdarski vestnik, 70/2012, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom  v angleščini, cit. lit. 49. Prevod Breda 
misja, jezikovni pregled slovenskega besedila marjetka Šivic. 
V Sloveniji je uveljavljen integracijski model večnamenskega gospodarjenja; na istem gozdnem prostoru je več ciljev 
gospodarjenja, njihov pomen pa je lahko različen. na pomen vplivajo: (1) naravne danosti, (2) zahteve lastnikov 
in javnosti ter (3) upravljavske možnosti uresničevanje zahtev. Pomemben sestavni del integracijskega modela je 
določanje »prednostnih območij«, ki so za izbrane cilje gospodarjenja relativno pomembnejša kot gozdovi  zunaj teh 
območij. V prednostnih območjih drugih ciljev gospodarjenja ne izključujemo, ti so le manj pomembni in zato manj 
upoštevani pri odločitvah o prihodnjem gospodarjenju z gozdovi. V sedanji zasnovi večnamenskega gospodarjenja 
v Sloveniji uporabljamo predvsem dva tipa prednostnih območij: (1) območja s poudarjenimi funkcijami gozdov 
in (2) zavarovana območja gozdov. Pri dosedanjem konceptu prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi so opazne pomanjkljivosti, zato predlagamo dopolnjeno klasifikacijo prednostnih območij 
in primernejše načine njihovega vključevanja v zasnovo večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. 
Ključne besede: večnamensko gospodarjenje, integracija, funkcije gozda, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim 
namenom, prednostna območja, upravljanje

Abstract
Simončič, T., Bončina, A.: Concept of Priority Areas in multi-objective Forest management Planning. Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 10. in Slovenian, abstract and summary in English, lit. 
quot. 49. Translated by Breda misja, proofreading of the Slovenian text marjetka Šivic.
in Slovenia, integration model of multi-objective forest planning has been most widely used. multiple management 
objectives are considered in the same forest area; however, their importance may vary, mainly because of differences 
in (1) natural conditions, (2) the demands of society and forest owners and (3) the management possibilities for 
achieving the desired objectives. An important part of the integration model is the designation of “priority areas” 
which are of relatively greater importance for the selected management objectives than for the forests outside of 
these areas. Priority areas for the most important management objectives do not exclude other objectives; the 
latter are only given less importance and therefore lower priority in the decision-making regarding future forest 
management. in Slovenia, two main types of priority areas are used in multi-objective forest planning: (1) forests 
with important forest functions and (2) protected forest areas. Some concerns about the current concept of priority 
areas in multi-objective forest planning have been observed. For this reason, we propose possible supplements to 
the classification of priority areas and the ways of their use in the multi-objective forest planning.
Key words: multi-objective forest management; integration; forest functions; protection forests, special purpose 
forests, priority areas, planning

gospodarjenja, ki jih uresničujemo tako, da z 
ukrepi načrtno pospešujemo želene učinke gozda.

načrtno večnamensko gospodarjenje z goz-
dovi se je postopno uveljavilo v šestdesetih in 
sedemdesetih letih 20. stoletja (Blum in Rätz, 

1 T. S., oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Skupina za urejanje gozdov in biometrijo
2 A. B., oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 
Skupina za urejanje gozdov in biometrijo

Ali si niso razmere po tri četrt stoletja kar 
preveč podobne?

V kriznih gospodarskih in družbenih razmerah zaključujemo deseto 
številko 70. letnika Gozdarskega vestnika. Ali ni tudi dandanes kar 
veliko podobnosti z razmerami, ki so spremljale ustanovitev Gozdar-
skega vestnika leta 1938.

Ko je začel izhajati Gozdarski vestnik, so bile razmere vse prej kot 
vzpodbudne. 

Svetovna gospodarska kriza je prav takrat minila, ostale pa so 
posledice, zadolžene kmetije, že tako obubožani gozdovi so morali spet 
in spet reševati kmeta. To nalogo pa so gozdovi le težko reševali brez 
posledic, saj so imeli kmetje za take namene daleč premalo gozdov.

od okoli 700.000 ha gozdov, kolikor jih je premogla  takratna Dra-
vska banovina, je bilo skoraj tri četrtine (okoli 500.000 ha) v kmečkih 
rokah. Kar 70 odstotkov kmečkih gozdov (350.000 ha) je bilo v lasti 
nekaj  več kot 130.000 kmetov, ki so imeli gozdno posest do 10 ha  
ali povprečno le okoli 2,7 ha na kmetijo. Gozdna posest je bila  torej 
zelo razdrobljena. Kmetje, gozdni posestniki, so bili neorganizirani, 
prepuščeni sami sebi.

Poleg prevelikih sečenj  je gozdove obremenjevalo še čezmerno 
izkoriščanje postranskih gozdnih proizvodov, zlasti steljarjenje, ki je 
gozdu odtegovalo hranila in slabilo rodovitnost tal.

naslednji vzrok za propadanje gozdov je bilo tudi njihovo nezado-
stno oskrbovanje, saj kmečki gozdovi niso imeli ustrezno organizirane 
gozdarske službe, primanjkovalo pa je tudi finančnih sredstev.

o stanju kmečkih gozdov je bilo malo podatkov, vsi so sloneli le 
na ocenah, na drugi strani pa  je bila na veleposestniških, državnih in 
verskozakladnih gozdovih že dolgo tradicija načrtnega dela z gozdovi.

malega gozdnega posestnika je pestila tudi neorganiziranost lesne 
trgovine (v Dravski banovini je leta 1938 delovalo kar 976 trgovcev z 
lesom), zadružništvo nikakor ni moglo zaživeti.

K nizkim cenam lesa je veliko doprinesla tudi nerazvita predelava lesa, 
ki je les ovrednotila v vse premajhni meri. Prevladovale so predvsem 
preveč številne male žage (v Dravski banovini je bilo leta 1938 2.103 
žag), tako da se je za več kot  tri četrtine   predelava lesa končala le z 
razrezom, pa še ta je bil nekakovosten. Leta 1941 je Žumer v referatu 
na Anketi zapisal:… kako veliko možnost industrijalizacije imamo v tej 
stroki, saj gre okrog 80 % lesa čez mejo v neobdelanem ali zelo primitivno 
obdelanem stanju.

Posledice izsekanih gozdov in neurejenih strug so bili tudi številni 
hudourniki in pogoste poplave.   

mag. Franc PERKo
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1994; Gašperšič, 1995; Hytönen, 1995). V Slove-
niji je bil leta 1974 noveliran zakon o gozdovih, 
ki je prvič poudarjal pomen »splošnokoristnih« 
funkcij gozdov in uzakonil večnamenskost, pra-
vilnik za izdelavo načrtov leta 1987 pa je prvič 
definiral vsebino načrtovanja za večnamensko 
gospodarjenje z gozdovi (Gašperšič, 1995). Leta 
1993 smo z Zakonom o gozdovih (ZG, 1993) 
sprejeli načelo večnamenskega gospodarjenja, ki 
daje enakovreden pomen ekološkim, ekonomskim 
in socialnim funkcijam gozdov. Različne funkcije 
gozda (cilje gospodarjenja) je treba upoštevati v 
istem gozdnem prostoru; takšen način gospodar-
jenja je opisan kot integracijski model (notaro in 
sod., 2008; Dieter in Seeling, 2010; Bončina, 2011). 
Razvit je v večini srednjeevropskih dežel; njihove 
skupne značilnosti so velika gostota naseljenosti, 
številne prostorske rabe na relativno omejeni 
površini, razdrobljena zasebna gozdna posest ter 
velik javni interes v vseh gozdovih. integracijski 
model je posebnost glede na nekatere druge 
načine gospodarjenja z gozdovi, na primer seg-
regacijsko večnamensko gospodarjenje (Vincent 
in Binkley, 1993; Koch in Skovsgaard, 1999). Pri 
segregacijskem modelu razdelimo gozdni prostor 
na območja z enim ciljem gospodarjenja (npr. 
proizvodnja lesa, ohranjanje narave, rekreacija), 
večnamensko gospodarjenje pa je zagotovljeno 
(šele) na širšem območju gozdov.

Pri integracijskem večnamenskem gospo-
darjenju z gozdovi se gospodari na način, da se 
upoštevajo in uresničujejo različni cilji: ekološki, 
ekonomski, socialni in še kateri drugi. Vendar 
pa cilji gospodarjenja niso enako pomembni na 
celotni gozdni površini. Poglavitni razlogi za to 
so trije (Bončina in Simončič, 2010): 
1. naravne danosti so v gozdnem prostoru raz-

lične, 
2. prav tako so v gozdnem prostoru različne 

zahteve lastnikov in javnosti in se v času tudi 
spreminjajo, 

3. upravljavske možnosti uresničevanja zahtev v 
gozdnem prostoru so različne, zato je z vidika 
učinkovitega upravljanja nekatere rabe gozdov 
oziroma dejavnosti v gozdnem prostoru smi-
selno pospeševati le na izbranih območjih.
Zato je pomemben del integracijskega večna-

menskega gospodarjenja določitev »prednostnih 

območij«; to so območja, ki so zaradi enega, dveh 
ali vseh treh omenjenih razlogov za izbrane cilje 
gospodarjenja (npr. rekreacijo, izobraževanje, var-
stvo narave) relativno pomembnejša kot gozdovi 
zunaj teh območij (Bončina in Simončič, 2011; 
Bončina in sod., 2011). na teh območjih drugih 
ciljev gospodarjenja ne izključujemo, ti so lahko 
le manj pomembni in zato manj upoštevani pri 
odločitvah o prihodnjem gospodarjenju z gozdovi. 

Koncept prednostnih območij je bil sprejet 
in vgrajen v načrtovanje večnamenskega gospo-
darjenja z gozdovi v Sloveniji. V sedanji zasnovi 
večnamenskega gospodarjenja se najpogosteje 
uporabljajo (1) območja s poudarjenimi funkci-
jami gozda (ali krajše kar »funkcije gozda«) in (2) 
»zavarovana območja gozdov« (varovalni gozdovi 
in gozdovi s posebnim namenom). Pri pregledu 
domače literature s tega področja ugotavljamo, 
da se je v zadnjih letih konceptu prednostnih 
območij namenjala skromna pozornost, raziskav, 
razen nekaterih manjših (npr. Bončina, 2005, 2006; 
Pirnat, 2007; Planinšek, 2010; Planinšek in Pirnat, 
2012), ni bilo opravljenih. Uveljavljena prednostna 
območja (funkcije gozda in zavarovana območja 
gozdov) so pomembno orodje za uresničevanje 
večnamenskega gospodarjenja, vendar je treba 
njihovo zasnovo preveriti in dopolniti. Zato v 
prispevku navajamo nekaj možnih izboljšav 
zasnove večnamenskega gospodarjenja, ki se 
nanašajo na (1) razumevanje koncepta predno-
stnih območij, (2) klasifikacijo funkcij gozda in 
načrtovanje ukrepov za njihovo pospeševanje ter 
(3) kategorizacijo zavarovanih območij gozdov.

2  PrednostnA območjA – 
območjA s PoUdArjenImI 
fUnKcIjAmI gozdA

Vključevanje funkcij gozda v gozdnogospodar-
sko načrtovanje se je uveljavilo v zadnjih treh 
desetletjih; izdelana je bila klasifikacija gozdnih 
funkcij (Anko, 1995; ZG, 1993), razviti so bili 
podrobni kriteriji in postopki določanja območij 
s poudarjenimi funkcijami pri pripravi območ-
nih gozdnogospodarskih načrtov in načrtov 
gozdnogospodarskih enot (Pravilnik, 1998), ki 
so bili pozneje dopolnjeni (npr. Pravilnik, 2010; 
Posodobitev…, 2011 ). območja s poudarjenimi 
funkcijami so postala tudi podlaga za dodeljevanje 

subvencij lastnikom gozdov za opravljena dela, 
s katerimi so vsaj posredno ugodno vplivali na 
izbrane, tradicionalno poimenovane »splošnoko-
ristne« funkcije gozda. območja s poudarjenimi 
funkcijami so postala tudi pomembna podlaga za 
presojo nameravanih posegov v gozdni prostor. 

Funkcije gozda so pomembno prispevale k 
uveljavljanju večnamenskega gospodarjenja z 
gozdovi. Pri njihovem vključevanju v zasnovo 
večnamenskega gospodarjenja z gozdovi pa so 
opazne tudi nekatere konceptualne pomanjklji-
vosti (npr. Bončina in Simončič, 2010). Z vidika 
upravljanja se postavljajo predvsem vprašanja o 
primernosti sedanjega načina členitve gozdov 
na območja s poudarjenimi funkcijami, ki med 
drugim zadevajo poimenovanje, število, stopnje 
poudarjenosti in merilo prikaza. Raba izraza 
funkcije gozda je nekonsistentna, saj se uporablja 
za oznako učinkov (storitev) gozda in hkrati, kar 
je neustrezno, za oznako območij s poudarjenimi 
funkcijami. od tod tudi neprimerna raba izraza 
»kartiranje funkcij«, saj ne kartiramo učinkov 
gozdov, ampak v prostoru določamo območja s 
poudarjenimi funkcijami. Pri kartiranju območij 
s poudarjenimi funkcijami je opazna pretirana 
delitev prostora na funkcije gozda, ki zmanjšuje 
preglednost nad pomenom različnih območij v 
gozdnem prostoru, uporabna vrednost takšne 
karte za načrtovanje ciljev in ukrepov pa se zmanj-
šuje. Pogosto ni jasne relacije med opredeljenimi 
funkcijami gozdov in cilji gospodarjenja na teh 
območjih, še slabše je z načrtovanimi ustreznimi 
ukrepi. Prevečkrat so funkcije gozda zgolj presek/
preslikava nekih obstoječih varovanih režimov 
(vodovarstvena območja, natura 2000, območja 
naravne in kulturne dediščine itn.) brez jasnih 
in konkretnih usmeritev, omejitev, prepovedi. 
načrtovanje je precej omejeno na strateško raven. 
Ukrepi in usmeritve za gospodarjenje na območjih 
s poudarjenimi funkcijami gozda so presplošni, na 
primer, da se gospodari na način, ki je »ugoden 
za ali ne ogroža želenih učinkov gozda«. Kontrola 
opravljenih del in njihove učinkovitosti za pospe-
ševanje ciljev je pomanjkljiva. Pogosta so tudi 
opozorila o izboljšanju finančnih instrumentov za 
uresničevanje večnamenskega gospodarjenja na 
območju funkcij gozda. V primerjavi z nekaterimi 
srednjeevropskimi državami (npr. Bettelini in 

sod., 2000; Stiptizov in Duerr, 2005) so nekoliko 
zapostavljeni participativni postopki pri obravnavi 
funkcij gozda ter uresničevanju večnamenskega 
gospodarjenja nasploh. Poudarjenost funkcij 
gozda je pomembna podlaga pri presoji posegov 
v gozdni prostor, vendar se pogosto dogaja, da ni 
transparentnih meril za določitev teh območij 
in zato tudi ne tehtnih argumentov za presojo 
posegov. načrtovalci, ki sodelujejo v prostorskem 
načrtovanju, so tako pogosto prepuščeni lastni 
angažiranosti in iznajdljivosti. Zato predlagamo 
nekatere izboljšave, ki zadevajo (1) terminologijo, 
(2) klasifikacijo funkcij gozda, (3) rangiranje ter 
(4) ravni določanja funkcij gozdov in načrtovanje 
ukrepov na teh območjih.

2.1 terminologija
Kljub uveljavljeni rabi že skoraj tradicionalnega 
izraza »funkcija gozda« (npr. Schuler, 1984; Führer, 
2000; Vogt, 2010; Riegert in Bader, 2010) so pogo-
sti dvomi o ustreznosti takšnega poimenovanja 
(Weiss in sod., 2002; Brun in Giau, 2002). izraz 
»funkcija« gozda namreč nakazuje predvsem neke 
naravne značilnosti gozdov, odvisne od lokacije, 
značilnosti območja in drugih objektivnih pogojev, 
ki so lahko šele potencial za prihodnjo rabo gozdov 
(npr. De Groot, 1992; Vyscot in sod., 2003). Zato 
za označevanje učinkov gozdov za družbo nekateri 
avtorji predlagajo druge izraze, na primer dobrine, 
storitve, naloge, koristi, vloge (Ansik in sod., 
2008; Dobbsa in sod., 2011; Hanewinkel, 2011). 
Vendar pa našteti izrazi, podobno kot funkcije 
gozda, ne pomenijo nujno prostorsko opredelje-
nih območij, na katerih so določeni učinki gozda 
relativno znatno pomembnejši. Zato predlagamo 
pojem »prednostna območja«, ki je primeren 
izraz za vsa območja, na katerih so določeni cilji 
gospodarjenja relativno (mnogo) pomembnejši 
kot zunaj teh območij. med prednostna območja 
poleg funkcij gozda uvrščamo tudi tista območja, 
ki so razglašena kot zavarovana (varovalni goz-
dovi in gozdovi s posebnim namenom). V obeh 
primerih gre namreč za območja s poudarjenimi 
funkcijami gozdov, le da so v drugem primeru 
območja zaradi relativno večje pomembnosti 
nekaterih funkcij ali še katerih drugih razlogov 
razglašena s pravnimi predpisi, v prvem pa gre za 
vsa preostala območja s podarjenimi funkcijami, 

Simončič, T., Bončina, A.: Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. 
Gozdarski vestnik

Simončič, T., Bončina, A.: Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. 
Gozdarski vestnik
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ki so določena v gozdnogospodarskih načrtih. V 
nadaljevanju besedila bomo za vsa takšna območja 
uporabljali izraz prednostna območja.

2.2  Klasifikacija prednostnih območij – 
funkcij gozda

Glede na veljavne pravne predpise (npr. ZG, 1993; 
Pravilnik, 2010) so funkcije gozda razdeljene 
v tri temeljne skupine: socialne, ekonomske in 
ekološke, te pa nadalje v sedemnajst podrobnih 
tipov funkcij gozdov. Različni tipi funkcij se 
(lahko) združujejo v »funkcijske enote« glede na 
poudarjenost funkcij gozda. 

Pri klasifikaciji gozdnega prostora glede na 
pomen gozda za ljudi je opazna težnja, da bi 
razlikovali čim več različnih učinkov gozdov, 
kar pa je iluzorno. isti gozdni površini lahko 
pripišemo enega, pet ali deset učinkov. nekatere 
prepoznavamo na novo, spreminja se tudi njihov 
pomen za družbo. Prav je, da na vse učinke 
gozda opozarjamo, jih raziskujemo, vendar je z 
vidika upravljanja pomembno, da je med ciljem 
gospodarjenja in upravljavskim režimom jasna 
povezava, ki se bolje odraža v načrtovanih in 
izvedenih ukrepih. V primerjavi z nekaterimi 
srednjeevropskimi deželami (npr. Waldfunktio-
nenkartierung, 2004; WEP, 2006) je znatno višje 

trenutno število tipov prednostnih območij (funk-
cij gozda). Veliko število tipov otežuje jasen pregled 
nad pomenom gozdov in določanje ukrepov za 
posamezno prednostno območje. menimo, da je 
treba različne interese ljudi v gozdnem prostoru in 
njihovo vrednotenje gozda transformirati v ome-
jeno število tipov, ki so potem dejansko v pomoč 
za učinkovito načrtovanje in gospodarjenje. Zato 
predlagamo sedem okvirnih tipov prednostnih 
območij (preglednica 1). 

Predlagane tipe prednostnih območij v goz-
dnem prostoru (preglednica 1) lahko poimenu-
jemo tudi krajše, in sicer kot: Po za proizvodnjo, 
Po za zaščito, Po za vodne vire, Po za rekreacijo, 
Po za varstvo narave, Po za varovanje, Po za 
okoljske učinke.

Prednostna območja za varovalne funkcije 
so določena z naravnimi danostmi, predvsem s 
skrajnostnimi rastiščnimi razmerami, zato se meje 
območij v času bistveno ne spreminjajo, razen če 
spremenimo kriterije za njihovo določitev. Zato 
se postavlja vprašanje, ali jih je smiselno uvrščati 
med prednostna. Ker pa morajo biti v teh obmo-
čjih cilji in ukrepi pri gospodarjenju prilagojeni 
ekstremnejšim rastiščnim razmeram, na primer pri 
načrtovanju razvoja gozdnih sestojev so gojitveni 
ukrepi usmerjeni v oblikovanje sestojne zgradbe, 
ki zagotavlja varovalne učinke, pomladitvene 

površine (velikost, lokacija) so ustrezno prilago-
jene, omejuje se gradnja prometnic in uporablja 
prilagojene tehnologije sečnje in spravila, so ta 
območja pomembna za načrtovanje. Zato je verje-
tno prav, da jih prištevamo med prednostna. Druga 
možnost je, da bi združili prednostna območja 
za zaščitne funkcije in prednostna območja za 
varovalne funkcije v eno prednostno območje 
ter znotraj njega razlikovali obe (pod)območji.

Kaj pa pomembni proizvodni gozdovi (Po za 
proizvodne funkcije), ali jih je ustrezno uvrščati 
v prednostna območja? Trajnostno pridobivanje 
lesa je namreč pomembno na pretežnem delu 
gozdne površine, izjema so le nekatera zavaro-
vana območja (npr. gozdni rezervati, ožji pasovi 
vodovarstvenih območij). Verjetno teh gozdov 
ne bi uvrščali v prednostna območja, če ne bi 
bili ogroženi zaradi krčitev. Ker pa so gozdovi z 
visoko produkcijsko sposobnostjo zelo pomembni 
za ekonomske vidike gospodarjenja, jih je vredno 
ohranjati in preprečiti krčitve.

nekatere gozdove želimo ohraniti predvsem 
zaradi njihove lege v prostoru in jih zato oprede-
limo kot prednostna območja. Kot primer lahko 
navedemo nekatera območja gozdov v okolici 
mest ali ob večjih prometnicah. Ti gozdovi imajo 
pomembne okoljske učinke, npr. blažijo lokalne 
vremenske ekstreme, čistijo zrak, popestrijo kra-
jinsko zgradbo. Praviloma je te učinke težko meriti 
in območja gozdov prostorsko argumentirano 
omejiti, čeprav ne dvomimo o njihovem pomenu. 
Ker so ta območja pogosto izpostavljena krčitvam 
in spremembam namembnosti, je primerno, da jih 
opredelimo kot prednostna. Takšna opredelitev 
nikakor ne spreminja dotedanjega gospodarje-
nja z gozdovi, pomembna pa je za sodelovanje 
v prostorskem načrtovanju, saj je argument za 
ohranitev gozdnih površin. Podobno velja za 
nekatere gospodarsko manj donosne, fragmen-
tirane gozdove in zaraščajoče površine, ki pa so 
pomembne kot koridor med večjimi habitatnimi 
bloki predvsem velikih zveri in velike divjadi ali 
pa za gozdove ob prehodih čez avtocesto (npr. 
Adamič in sod., 2000). Verjetno jih sicer ne bi 
uvrščali v prednostna območja za varstvo narave, 
vendar je z vidika ohranjanja prehodnosti zelo 
pomembno, da ostanejo v prostoru, zato jih je 
treba opredeliti kot prednostna območja.

Pri predlogu klasifikacije prednostnih območij 
smo združili nekatere obstoječe funkcije (npr. pri 
območju za rekreacijo), nekaterih dosedanjih 
funkcij gozda pa nismo vključili v klasifikacijo 
(npr. dediščinsko funkcijo). S tem ne želimo 
zmanjševati pomena različnih učinkov gozda 
in objektov v njem. nasprotno, menimo, da je 
pomembno, da upravljavci, ki načrtujejo rabo 
gozdov in se odločajo o ravnanju z gozdovi, 
poznajo čim več značilnosti v gozdnem pro-
storu ter imajo tudi najbolj celovit pregled nad 
rabo gozdov. Vendar se z upravljavskega vidika 
postavlja vprašanje, ali je treba »vsak« objekt ali 
predel v naravi opredeliti kot prednostno območje 
(območje s poudarjeno funkcijo), da ga upošte-
vamo pri gospodarjenju z gozdovi. menimo, da 
ne, saj lahko terenski gozdar takšne posebnosti 
smiselno upošteva pri svojem delu; pomembno 
je, da jih pozna, nikakor pa ni treba, oziroma tudi 
ni ustrezno, da je vse določeno kot prednostno 
območje. To pomeni, da so tudi na območjih, ki 
niso opredeljena kot prednostna območja oziroma 
območja s poudarjenimi funkcijami, posebnosti, ki 
jih je treba upoštevati. Primeri za to so »posebna 
drevesa«, »kulturni objekti«, preže, gozdne koče, 
jame in podobno. Takšnih objektov in posebnosti 
v gozdnem prostoru ni treba klasificirati v predno-
stna območja. Primerneje je, da jih obravnavamo 
na konkretni ravni, pri čemer bi morali vnaprej 
določiti, katere objekte in posebnosti bomo upo-
števali, potem pa bi zanje oblikovali podatkovne 
zbirke – registre objektov, ki bi jih sproti dopol-
njevali, bili bi geokodirani in enotni za celotno 
Slovenijo. V tem primeru bi takšne posebnosti pri 
gospodarjenju lažje upoštevali, saj se ne bi izgubile 
v številnih tipih prednostnih območij. Tako bi 
zmanjšali število tipov prednostnih območij in 
pripomogli k večji preglednosti nad pomenom 
gozdov in transparentnosti pri določanju ukrepov 
in ciljev gospodarjenja na prednostnih območjih.

Kdaj opredeliti neko območje kot prednostno? 
Vsi gozdovi so namreč večnamenski, na vsaki 
gozdni površini lahko prepoznamo raznovrstne 
učinke (funkcije). Dejstvo pa je, da je na določe-
nih območjih pomen nekaterih učinkov gozdov 
relativno večji. Zato je pomembno vprašanje, 
kdaj določiti prednostno območje, kje je skratka 
tista »meja«, da lahko rečemo, da je to območje s 

Preglednica 1: Predlagani tipi prednostnih območij (funkcij gozda)

tipi prednostnih  
območij (Po) opis

Po za proizvodne funkcije območja gozdov z veliko količinsko ali vrednostno produkcijsko 
sposobnostjo, gozdovi za rejo divjadi, območja, ki so namenjena 
pridobivanju nelesnih proizvodov (npr. gob, kostanja, medu).

Po za zaščitne funkcije Gozdovi, ki ščitijo objekte (naselja, infrastrukturo) pred naravnimi 
nesrečami.

Po za vodne vire območja gozdov, pomembna za ohranjanje in varovanje vodnih virov.
Po za rekreacijo območja gozdov, pomembna za rekreacijo, turizem, preživljanje 

prostega časa, raziskovanje, izobraževanje.
Po za varstvo narave in 
krajine

Gozdovi redkih, izjemnih gozdnih združb, pomembni biotopi, goz-
dovi v nacionalnih parkih, nekateri gozdovi znotraj regijskih, krajin-
skih parkov in nature 2000, nekatera ekološko pomembna območja.

Po za varovalne funkcije Gozdovi na ekstremnih (strmih, skalovitih, gorskih) legah, ki po-
membno varujejo tla pred erozijo.

Po za okoljske funkcije Gozdovi v okolici mest, naselij, v odprti krajini, ki varujejo okolje 
pred različnimi viri onesnaženj, uravnavajo podnebje.
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poudarjeno funkcijo ali pa, da je »znatno pomemb-
nejše kot sicer« (slika 1). Gre za značilen problem 
klasifikacije, ki lahko vodi v napačno »črno-belo« 
razmišljanje o pomenu gozdov oziroma funkcijah 
gozda. če tako razmišljanje pojasnimo z varovalno 
funkcijo, potem je pravilno, da trdimo, da imajo 
vsi gozdovi varovalne učinke, vendar je njihov 
pomen zaradi naravnih danosti različen. Zato je 
meja, kdaj govoriti o območjih s poudarjeno funk-
cijo, arbitrarna, dogovorna. Prostorska omejitev 
takšnih območjih je ostra na karti, v naravi pa gre 
pogosto za postopne prehode, saj se pomen gozdov 
npr. z nekim gradientom postopno spreminja – 
povečuje ali zmanjšuje. Razmejitev prednostnih 
območij je predvsem v pomoč za upravljanje in 
orodje za sodelovanje z drugimi uporabniki, za 
katere so jasni prikazi teh območij lažje razumljivi 
in uporabnejši.

2.3  rangiranje 
Pomen funkcij gozda na prednostnih območjih se 
skladno z veljavnimi predpisi določi s stopnjami 
poudarjenosti, in sicer tako, da opredeljena 
funkcija gozda bodisi določa režim gospodarjenja 
(prva stopnja), nanj vpliva (druga stopnja) ali pa 
ni bistveno pomembna za gospodarjenje (tretja 
stopnja). Pojmovanje, da funkcija »določa« režim 
gospodarjenja, je vprašljivo; pri integracijskem 
večnamenskem gospodarjenju funkcije ne dolo-
čajo režima gospodarjenja (izjema so nekatera 

zavarovana območja gozdov, kjer ne ukrepamo), 
nanj lahko le bolj ali manj vplivajo. Število stopenj 
poudarjenosti (rangov) je v primerjavi z nekaterimi 
drugimi deželami (npr. Volk in Schrimer, 2003; 
Waldfunktionenkartierung, 2004; WEP, 2010) 
večje. Postavlja se vprašanje o ustreznosti treh 
rangov pomembnosti (stopenj poudarjenosti) 
funkcij; kriteriji za vrednotenje funkcij gozdov z 
drugo stopnjo poudarjenosti so »preohlapni«, saj 
so določene zelo velike površine gozdov. Določanje 
tretje stopnje poudarjenosti za upravljanje nima 
pravega pomena, saj se z njo samodejno rangira 
vsa »preostala« gozdna površina.

Predlagamo, da za opredeljena prednostna 
območja na splošno ne določamo rangov pomemb-
nosti. opredeliti je treba poglavitni tip predno-
stnega območja, iz katerega so razvidni pomen 
takšnega območja in poglavitni cilji upravljanja, 
zaradi katerih je bilo prednostno območje tudi 
določeno (preglednica 1). Kakšen je vpliv funkcij 
(ciljev) na gospodarjenje, se lahko določi opisno, 
večinoma pa se vpliv kaže v načrtovanih ukrepih. 
Več tipov prednostnih območij se lahko med seboj 
prekriva (slika 2). V takem primeru načrtovalci 
določijo ukrepe, s katerimi pospešujejo različne 
cilje gospodarjenja. Z upravljavskega vidika je 
v takšnih primerih ustrezno tudi rangirati cilje 
gospodarjenja, še posebno v primerih, če obstaja 
nevarnost potencialnih konfliktov. Rangiranje 
ciljev glede na njihov pomen je potem lahko tudi 
podlaga za dodeljevanje finančnih nadomestil, saj 

so le-ta po navadi vezana na en tip prednostnega 
območja. Konflikte pri rabi prostora je mogoče 
rešiti tudi z relokacijo nekaterih prednostnih 
območij. Ta je mogoča predvsem pri prednostnih 
območjih, ki niso tesno povezana z naravnimi 
značilnostmi. Tako ne moremo premestiti območja 
za vodne vire, lahko pa preusmerimo rekreacijsko 
rabo gozdov. 

2.4  ravni določanja prednostnih 
območij in načrtovanje ukrepov

območja s poudarjenimi funkcijami so določena 
na dveh ravneh – strateško pri izdelavi območnih 
načrtov in podrobno pri pripravi načrtov za goz-
dnogospodarske enote. V sedanji praksi pri določa-
nju prednostnih območij na strateški in podrobni 
ravni ni večjih razlik; na obeh ravneh se določa tipe 
prednostnih območij in rangira pomen funkcij na 
teh območjih, pa tudi prikazi (merilo, valorizirana 
površina) so zelo podobni. Strateškemu določanju 
prednostnih območij se tako namenja precejšnja 
pozornost, nekatera dela se nepotrebno podvajajo, 
pogosto pa manjka operativno načrtovanje, ki je 
ključno za uresničevanje ciljev gospodarjenja. 
Ukrepi, določeni na ravni enote, so presplošni – 
primerni za območno raven, podrobnih, izvedbenih 
ukrepov (gojitveni, tehnološki, infrastrukturni 
idr.), vezanih na konkretno območje, pa v večini 
ni. Pri podrobnem – gojitvenem načrtovanju se 
prednostna območja upošteva predvsem, kadar 
so pri določitvi poseka ali načrtovanju gozdne 
infrastrukture potrebne neke omejitve.

Ustrezneje bi bilo, da bi prednostna območja 
določili le na strateški – območni ravni, nato pa 
bi pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov enot 
znotraj opredeljenih območij določili predele z 
različnim ukrepanjem. Za nekatera prednostna 
območja (npr. Po za proizvodne funkcije) so 
ukrepi načrtovani na celotnem območju, za neka-
tere druge tipe prednostnih območij (npr. Po za 
zaščitne funkcije) pa so načrtovani ukrepi prostor-
sko omejeni na »prioritetne objekte (predele)«, v 
katerih je ukrepanje nujno oziroma potrebno (slika 
2). Podobna obravnava prednostnih območij je 
značilna za nekatere dežele srednje Evrope, kjer 
je dobro razvito operativno načrtovanje. Tako 
so za okvirno določanje prednostnih območij 
pomembni regionalni načrti (BayStMELF, 1994; 
WEP, 2006; WEP, 2010), za izvajanje ukrepov pa 
operativni, npr. gozdnogospodarski načrti obra-
tov, projekti, pogodbe (npr. Regionaler …, 1999; 
Angst, 2012). na ravni gozdnogospodarskih enot 
se torej ni treba ponovno ukvarjati s klasificiranjem 
gozdne površine na prednostna območja (funkcije 
gozda), ampak je treba pozornost preusmeriti na 
konkretne objekte/predele znotraj teh območij. 
izbira ukrepov, omejitev in prepovedi je odvi-
sna od tipa prednostnega območja, vendar so v 
gozdnogospodarski enoti znotraj prednostnega 
območja istega tipa potrebni različni ukrepi z 
različnimi stopnjami nujnosti njihovega izvajanja. 

Za prioritetne objekte bi nato izdelali podrobne 
projekte, vezane na konkretni objekt, uporabnike 
in naročnike; pri njegovi izdelavi je nujno več 
sodelovanja z uporabniki gozdnega prostora, 

Slika 1: Ponazoritev prednostnega območja za izbrano funkcijo gozda v zasnovi večnamenskega gospodarjenja z 
gozdovi

Slika 2: Primer prednostnih območij (A – Po za varstvo narave in krajine; B – Po za zaščitne funkcije) in prioritetnih 
objektov ukrepanja (X1, X2 , X3), kjer bomo v naslednjih letih ali v načrtovalnem obdobju izvajali ukrepe.
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predvsem naročniki in lastniki gozdov. Takšen 
projekt je še najbližje sedanjemu gojitvenemu 
načrtu, le da bi bil poenostavljen, vsebine pro-
jekta prilagojene razmeram, obsegale bi časovni 
razpored ukrepov, potrebne gojitvene ukrepe, 
tehnološke rešitve, druge ukrepe (npr. gradnjo 
infrastrukture), plačnike itn. Projekti bi se izdelali 
predvsem za tiste prioritetne objekte, kjer je potre-
ben poseben režim gospodarjenja (primer (2) in 
(3); glej spodaj). Pri določitvi režima gospodarjenja 
na prednostnih območjih pridejo v poštev trije 
poglavitni načini ukrepanja: 
1 ni sprememb (ukrepanje je enako, kot bi bilo 

v primeru, če prednostno območje ne bi bilo 
določeno);

2 potrebne so omejitve, prepovedi za nekatere 
ukrepe, ki so sicer dopustni zunaj prednostnih 
območij;

3 potrebni so dodatni ukrepi, ki jih ne bi izvajali, 
če prednostno območje ne bi bilo določeno.
Prvi primer je značilen predvsem za območja 

gozdov, ki jih želimo ohraniti/zavarovati v pro-
storu in so zato tudi opredeljena kot prednostna. 
Značilni zgledi so že prej omenjena območja za 
okoljske učinke, območja prehodov nekaterih 
živalskih vrst in podobno. Druga in tretja sku-
pina ukrepov sta zahtevnejši za upravljanje. Za 
ta območja bi se izdelal seznam in določili tisti 
objekti, kjer so ukrepanja nujnejša – torej priori-
tete. Prioritetni objekti bi se po potrebi – odvisno 
od zahtev in potreb – med načrtovalnim obdobjem 
spreminjali, dopolnjevali itn. Prioritetne objekte 
bi določili in prikazali na karti v podrobnejšem 
merilu, 1 : 5000 ali tudi 1 : 1000, če vsebina načrto-
vanja terja takšno podrobnost. na ravni objektov 
se nato izvaja tudi kontrola opravljenih ukrepov 
in njihove učinkovitosti, objekti pa bi bili tudi 
predmet sofinanciranja oziroma nadomestil. 

3  PrednostnA območjA 
– vArovAlnI gozdovI 
In gozdovI s PosebnIm 
nAmenom 

Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim name-
nom (»zavarovana območja gozdov«) so predno-
stna območja, opredeljena s pravnimi predpisi 
(zakoni, uredbami, odloki) na državni ali občinski 
ravni (npr. Uredba …, 2005, 2007). Razlog za 

razglasitev je po navadi večji javni pomen dolo-
čenega območja gozdov v primerjavi s funkcijami 
gozda, pri rabi gozdnega prostora so pogostejša 
nesoglasja. Zavarovana območja gozdov imajo 
nekatere značilnosti segregacijskega modela 
večnamenskega gospodarjenja. Z njihovo raz-
glasitvijo se namreč vnaprej določi večji pomen 
izbranih ciljev gospodarjenja (npr. varstvo narave, 
rekreacija, raziskovanje), ki pa še vedno ne izklju-
čujejo drugih ciljev gospodarjenja. Razmejitev teh 
prednostnih območij se torej redko spreminja in 
v bistveno manjšem obsegu kot razmejitev funkcij 
gozda. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim 
namenom so tudi prostorski okvir za subvencije 
in nadomestila. Zaradi dodatnega pravnega sta-
tusa imajo relativno večji pomen pri prostorskem 
načrtovanju. V prostorske načrte se kot obvezne 
vsebine vnašajo varovalni gozdovi in gozdovi s 
posebnim namenom brez dovoljenega ukrepa-
nja (gozdni rezervati), kar omogoča prostorsko 
zavarovanje gozdov. 

Klasifikacija na kategorije gozdov, ki poleg varo-
valnih gozdov in gozdov s posebnim namenom 
opredeljuje še večnamenske gozdove (ZG, 1993), 
je delno arhaična ali vsaj tradicionalna. Gozdovi 
so bili že nekdaj razdeljeni na proizvodne, kjer so 
bile pomembne proizvodne funkcije, varovalne 
gozdove, ki pogosto zaradi odmaknjenosti niso 
bili primerni za pridobivanje lesa, ter na gozdove 
s posebnim namenom, kjer so bile pomembne 
socialne vloge gozdov (Hughes, 1983; Anko, 
1995). izraz »gozdovi s posebnim namenom« je 
vprašljiv, saj posredno zapostavlja pomen drugih 
večnamenskih gozdov, v katerih so lahko zelo 
poudarjene nekatere funkcije gozda, pa ti gozdovi 
niso razglašeni kot zavarovani. V tujini (nekatere 
dežele srednje Evrope) praviloma gozdove delijo 
na ‘večnamenske’ in ‘zavarovane gozdove’, slednji 
imajo poseben pravni status (npr. Parviainen in 
Frank, 2003). Vendar pa je izraz »večnamenski 
gozdovi«, ki se uporablja tudi pri sedanji kategori-
zaciji gozdov pri nas, vprašljiv; pri integracijskem 
gospodarjenju so namreč vsi gozdovi večnamenski, 
torej tudi varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim 
pomenom, različno vpliven je le pomen izbranih 
ciljev na režim gospodarjenja.

Predlagamo, da bi gozdove kategorizirali v dve 
skupini: zavarovana območja gozdov in preostali 

gozdovi. Znotraj zavarovanih območij gozdov bi 
nato glede na pomen gozdov razlikovali različne 
kategorije (preglednica 2).

Pri predlogu nove kategorizacije dodajamo 
kategorijo gozdov, pomembnih za varstvo voda. 
Vodni viri postajajo vse pomembnejši, na obmo-
čju gozdov, kjer so pritiski gradenj najizrazitejši, 
pa tudi vse bolj ogroženi. Z uvedbo predlagane 
kategorije bi prispevali k ohranitvi vodnih virov.

Večji del sedanjih varovalnih gozdov ne bi 
bil več uvrščen med zavarovana območja, saj jih 
je večina v odmaknjenih legah in so zato manj 
podvrženi pritiskom krčitev. Glede na dosedanje 
obravnavanje varovalnih gozdov je treba preteh-
tati še druge možnosti. Predvidevamo, da bi bil 
znaten del varovalnih gozdov »prekategoriziran« 
v zaščitne gozdove in tudi v druge kategorije. 
Tiste varovalne gozdove, ki ne bi bili uvrščeni v 
kategorije od 1 do 5, bi lahko ohranili kot posebno 
kategorijo (varovalni gozdovi); varovalni gozdovi 
so namreč kot posebna kategorija že vključeni v 
prostorske načrte, ki so za precejšnji del Slovenije 
izdelani oziroma so v zaključni fazi izdelave. 
Druga, morda celo primernejša možnost pa je, da 
bi kategorijo varovalnih gozdov definirali na novo, 
ime pa ohranili. V tem primeru bi med‚ varovalne 
gozdove‘ – podobno kot v tujini – uvrstili gozdove, 
pomembne za zaščito objektov, tiste, ki nimajo 
tega pomena, pa prekategorizirali v 2 do 5 ali še v 
novo (dodatno) kategorijo, na primer‚ gozdovi na 
skrajnostnih rastiščih‘. Taka razvrstitev bi še vedno 
imela večjo težo pri posegih v gozdni prostor (kot 

npr. območja s poudarjenimi funkcijami), vendar 
pa bi bile prioritete upravljanja in tudi potrebna 
finančna nadomestila na teh območja manjša 
glede na preostala zavarovana območja gozdov. 
Ker so zavarovana območja gozdov relativno 
trajna in sprejeta v prostorskih načrtih, velja 
vsake dopolnitve kategorizacije tehtno presoditi 
in spremembe uveljavljati postopno, tako da jih 
sprejmejo tudi drugi akterji. 

 merila za določitev zavarovanih območij 
gozdov morajo biti jasno opredeljena in enotna 
za celotno državo. Pri kategorizaciji zavarovanih 
območij se je smiselno opirati tudi na klasifika-
cijo funkcij gozda, saj je to ključna podlaga za 
opredelitev zavarovanih območij gozda. S tem 
tudi načrtovanje pomembno vpliva na katego-
rizacijo gozdov. V sedanji zasnovi načrtovanja 
večnamenskega gospodarjenja je od gozdarskih 
načrtovalcev v veliki meri odvisno določanje 
nekaterih zavarovanih območij, na primer varo-
valnih gozdov in mestnih ter primestnih gozdov. 
Za ta območja načrtovalci pripravljajo strokovne 
podlage, ki vključujejo tudi določanje režima 
gospodarjenja.

Prav je, da načrtovanje pomembno prispeva 
k določanju vseh zavarovanih območij gozdov, 
saj je pomemben instrument gozdarske politike. 
možnosti za to je več; najprimernejša bi bila, da 
bi znotraj opredeljenih funkcij gozda glede na 
izbrana merila (izjemen pomen itn.) del območij, 
v posameznih primerih pa tudi celotna območja, 
predlagali za razglasitev kot zavarovano območje 

Preglednica 2: Kategorizacija zavarovanih območij gozdov

Kategorija opis

1 Zaščitni gozdovi Gozdovi, ki ščitijo objekte (naselja, infrastrukturo) pred narav-
nimi nesrečami

2 Gozdovi za rekreacijo mestni in primestni gozdovi, gozdovi v okolici turistično obi-
skanih objektov

3 Gozdovi za varstvo narave Biotopi v krajini z majhno gozdnatostjo, gozdovi znotraj nacio-
nalnih parkov

4 Gozdovi za vodne vire Gozdovi, izjemno pomembni za zagotavljanje pitne vode širšemu 
prebivalstvu

5 Gozdni rezervati Gozdovi, prepuščeni naravnemu razvoju
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gozda. na razglasitev zavarovanih območij lahko 
vpliva tudi povečana stopnja ogroženosti gozdov 
zaradi morebitnega krčenja in (ne)zaupanje v pro-
storsko načrtovanje. opredelitev takšnih območij 
gozdov presega pristojnosti gozdnogospodarskega 
načrtovanja, saj nanjo pomembno ali odločilno 
vplivajo (še) drugi akterji. 

Zavarovana območja gozdov so pomembno 
orodje za ohranitev gozda in prostorski okvir za 
izvajanje nujnih del – tudi v zasebnih gozdovih. 
možnost razglasitve prednostnih območij pomeni 
za gozdarski sektor znaten vpliv na prostorsko 
načrtovanje in ohranjanje »najvrednejših« gozdnih 
predelov v prostoru. So izjemno pomembna za 
izvajanje gozdarske politike, zato so tudi prostor-
ski okvir za finančna nadomestila in subvencije. 
na teh območjih država in lokalne skupnosti za 
razglasitev zavarovanih območij gozdov in ure-
sničevanje ciljev gospodarjenja namenjajo prora-
čunska sredstva in tako uveljavljajo javni interes, 
ki ga zastopajo različne institucije in ministrstva. 
Zato je smiselno, da se kot zavarovana območja 
razglasijo predvsem tiste gozdne površine, ki jih 
želimo v prostoru na vsak način ohraniti, in tiste, 
za katere je zaradi velikega javnega interesa pred-
pisan režim gospodarjenja, ki je obvezujoč tudi 
za zasebne lastnike. V slednjem primeru so nujni 
finančni instrumenti (nadomestila, subvencije) 
za izvedbo del.

4  zAKljUčKI
V prispevku so predstavljene možne spremembe 
zasnove načrtovanja večnamenskega gospodar-
jenja z gozdovi. odprtih vprašanj je še mnogo; 
nekatera izmed njih zadevajo ustreznost meril 
določanja prednostnih območij, druga načine 
upravljanja, tretja pa participacijo in finančna 
nadomestila za izvajanje ukrepov.

 – Pri določitvi prednostnih območij bi bilo treba 
izdelati tehtna in pri širši javnosti sprejeta 
merila, ki bi bila potem v veliko pomoč pri pre-
soji posegov v prostor. Velikokrat so odločitve 
dejansko arbitrarne, prav zato je pomembno, da 
so merila jasna in razumljiva. če so prednostna 
območja določena argumentirano z jasnimi cilji 
in utemeljitvami, potem bo tudi lažje suvereno 
nastopati v procesih prostorskega razvoja. Pri 
presojah posegov namreč žal ne zadošča zgolj 

dejstvo, da je načrtovalec na nekem območju 
zarisal območje s poudarjeno funkcijo gozda. 
investitorji želijo jasne odgovore, zakaj je obmo-
čje opredeljeno kot prednostno, in kaj pomeni 
takšna izguba, ali jo je mogoče nadomestiti. 

 – Raziskovalne aktivnosti na področju vrednote-
nja pomena gozdov in določanja prednostnih 
območij bi vsekakor veljalo intenzivirati. V 
zadnjih letih je bilo opravljenih nekaj raziskav 
na področju varovalnih in zaščitnih gozdov 
(npr. Guček in sod., 2012) in biotopskih funkcij 
gozda (npr. Jerina, 2007), veliko pa je sivih 
lis. Upravičenost prednostnih območij bo 
treba vsaj na splošni ravni utemeljevati tudi z 
raziskovalnimi izsledki. 

 – Delo načrtovalcev naj nikakor ne bo usmer-
jeno le v členitve gozdnega prostora, to je 
navsezadnje le prvi korak pri uresničeva-
nju večnamenskega gospodarjenja, ampak k 
aktivnejšemu upravljanju teh območij gozdov. 
Večnamenskega gospodarjenja ne uresniču-
jemo s kartami, ampak z ustreznim sistemom 
gozdnogospodarskih ukrepov. Zato tudi pre-
dlog, da se je treba od »splošnih smernic za 
funkcije« načrtovanje preusmeriti na aktivno 
upravljanje. Znotraj prednostnih območij je 
najprej treba določiti predele za prednostno 
ukrepanje, za izbrane objekte pa pripraviti tudi 
izvedbene projekte.

 – Pomembno vprašanje je, kakšen sistem finanč-
nih nadomestil lahko izboljša večnamensko 
gospodarjenje, predvsem v zasebnih gozdovih. 
Kako gozdne posestnike spodbuditi k izvedbi 
načrtovanih ukrepov, ki so v korist javnosti? K 
temu lahko pomembno prispevajo zavarovana 
območja gozdov. če bi bili urejeni finančni 
instrumenti že na ravni funkcij gozda, bi bil 
pomen zavarovanih območij gozda za uresni-
čevanje večnamenskega gospodarjenja verjetno 
znatno manjši. Kljub temu pa bi zavarovana 
območja ostala pomembna za pristojnosti 
gozdarstva v prostorskem načrtovanju. 
Gozdove lahko členimo na mnogo različnih 

načinov. nameni členitev so različni, zato so raz-
lična tudi merila členitev. Z upravljavskega vidika 
se postavlja mnogo vprašanj glede upravičenosti 
členitve gozdnega prostora za večnamensko 
gospodarjenje. Ali je treba različne cilje gospo-

darjenja prostorsko opredeliti in prikazati kot 
»prednostna območja«? čemu je takšna členitev 
prostora namenjena in ali je sploh ustrezna? Ali 
potrebujemo različne »podlage«, kot so »karte 
funkcij«, da lahko uresničujemo večnamensko 
gospodarjenje z gozdovi in ustrezno usmer-
jamo njihovo rabo? menimo, da so razlogi za 
določanje prednostnih območij vsaj trije: (1) 
prednostna območja so pomembna za diferen-
cirano gospodarjenje z gozdovi, to je načrtovanje 
in uresničevanje ustreznih operativnih ciljev in 
ukrepov glede na cilje gospodarjenja v gozdnem 
prostoru; (2) prednostna območja so pomembna 
za sodelovanje v prostorskem načrtovanju, saj so 
strokovna podlaga za odločanje o sprejemljivosti 
posegov v gozdni prostor in pogosto tudi ključni 
argument za ohranitev gozdov na območjih z 
velikimi pritiski za krčenje gozdnih površin; (3) 
nekatera prednostna območja so pomembna za 
izvajanje gozdarske politike, zato so tudi prostor-
ski okvir za finančna nadomestila in subvencije. 

Ali se prednostna območja spreminjajo? 
odgovor je seveda pozitiven. Praviloma se ne 
spreminjajo zaradi sprememb naravnih (orog-
rafskih) danosti, ampak zaradi spremenjenih 
zahtev do gozdov in spremenjenih možnosti za 
njihovo uresničevanje. novozgrajena gozdna ali 
javna cesta lahko omogoči dostopnost ljudi in 
večjo socialno rabo gozdnega območja, ki prej 
za to ni bilo pomembno. Pomen nekega območja 
gozdov, kjer so v ospredju predvsem proizvodni 
učinki, se zaradi urbanizacije in spremenjenega 
življenjskega stila lahko hitro spremeni, tako da 
postanejo celo pomembnejše druge, na primer 
socialne rabe. Zato je treba prednostna območja 
stalno posodabljati, zasnovo večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi pa glede na zahteve in 
potrebe dopolnjevati. 

ob vedno večjih zahtevah do gozdov in vse 
večjih pritiskih za krčitve postajajo vprašanja 
o členitvi gozda in gozdnega prostora vse bolj 
aktualna – s teoretičnega in praktičnega vidika. 
Tudi zato želimo s predstavljenimi predlogi poži-
viti razpravo o večnamenskem gospodarjenju z 
gozdovi in spodbuditi aktivnosti raziskovalcev, 
načrtovalcev in preostale gozdarske javnosti. V 
prehodnem obdobju predlagane in podobne spre-
membe zasnove večnamenskega gospodarjenja 

lahko pomenijo za načrtovalce veliko novega dela. 
Ko se odločamo o spremembah, ni pomembno le, 
ali so spremembe vsebinsko ustreznejše od dose-
danjega načina dela, ampak tudi, ali so izvedljive 
in sprejemljive za različne deležnike gozdarske 
politike in gozdarskega načrtovanja. Vsekakor pa 
predlagamo, da je treba tovrstne predloge najprej 
preveriti na enem ali nekaj izbranih območjih in 
jih šele nato uvajati na ravni države. 

5 zAhvAlA
Za tehtne ideje se zahvaljujemo Roku Havličku, 
Klemenu Jerini, Tomažu Devjaku in recenzen-
toma prispevka.

6 sUmmAry
multi-objective forest management considers 
the demands and needs of society and provides 
a variety of forest goods and services (e.g. quality 
timber, conservation of nature and landscape, 
and space for recreation). multi-objective forest 
planning started to affirm in the second half of 
the 20th century. The principle of multifunctionality 
was introduced in Slovenia (ZG, 1993) giving equal 
importance to ecological, economic and social forest 
functions.. Various forest functions are conside-
red within the same forest area. This concept is 
denoted as integration model to multi-objective 
forestry. An important part of the integration 
model is the designation of “priority areas”, which 
are relatively more important for the selected 
management objectives (forest functions) than 
forests outside these areas. Priority areas for the 
most important management objectives do not 
exclude other objectives; these are only given 
lower importance and therefore lower priority 
when making decisions regarding future forest 
management. 

The concept of priority areas has been well 
accepted in the multi-objective forest planning 
in Slovenia. There are two main types of priority 
areas commonly used: (1) areas important for 
forest functions (or shortly “forest functions”) 
and (2) “protected” forest areas (protection forests 
and special purpose forests). According to the 
reviewed national literature in this field, we found 
out that the concept of priority areas has gained 
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modest attention in the recent years. Priority areas 
(forest functions and protected areas) have been 
an important tool to implement multi-objective 
forest management. However, many concerns have 
been noticed in the suitability of priority areas for 
multi-objective forest planning. Therefore, the 
aim of our study was to propose some possible 
improvements of multi-objective forest planning 
in Slovenia, relating to (1) understanding of the 
concept of priority areas, (2) classification of forest 
functions and planning management measures 
for their achievement, and (3) categorisation of 
protected forest areas.

There are frequent doubts about the suitability 
of the use of the term “forest functions”. in the 
paper, we propose the term “priority area” being an 
adequate term for areas with specific priorities for 
multi-objective forest management. When classi-
fying forest functions, a tendency to differentiate 
forests into numerous types of priority areas has 
been noticed. A very detailed spatial division of 
forest area on the defined types of priority areas 
has resulted in the lack of transparency and appli-
cability of maps of priority areas (forest functions). 
From a management perspective, forests should be 
classified into such number of priority areas that 
there is a clear link between the defined priority 
area and management regime. Therefore, we 
propose seven types of priority areas (PA): PA for 
production functions, PA for protective functions, 
PA for nature and landscape conservation, PA for 
recreation, PA for protection function, and PA for 
environmental/welfare functions. in the current 
concept of priority areas in multi-objective forest 
planning, the main attention is given to the desi-
gnation of priority areas (forest functions) at the 
strategic level. However, more attention should be 
directed to specific parts of the defined priority 
areas for which detailed operational plans should 
be elaborated.

Protected forest areas (protection and spe-
cial purpose forests) are declared by legislative 
regulations at the state or municipality level. The 
reason for the declaration of protected areas lies 
in their being of very high interest to the public. 
We propose that forests are categorised into two 
main groups: protected forest areas and other forest 
areas. Among protected areas, we distinguish (1) 

protective forests, (2) forests for recreation, (3) 
forests for nature protection, (4) forests for water 
protection and (5) forest reserves. 

in the paper, we proposed some possible impro-
vements of the concept of priority areas in the 
forest planning. However, many open questions 
still remain. Some of them concern the suitabi-
lity of criteria for priority areas designation, the 
urgent need for participatory decision-making in 
the designation of priority areas, and for efficient 
system of financial instruments to increase the 
effectiveness of multi-objective forest management 
in private forests. Due to increasing demands on 
forests, the suitability of designation of priority 
areas for multiple management objectives (forest 
functions) is becoming increasingly important – 
from a theoretical and a practical point of view. 
That is why we want to revitalize the discussion 
on multi-objective forest planning and encourage 
researchers, planners and other forestry experts for 
the research work in this field.
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1  Uvod
1  IntrodUctIon

iz starodavne Kitajske se je ohranil rek, da kdor 
obvlada vode, obvlada gore. V današnjem času je 
še kako nujno poznati ta rek in razumeti bistvo 
sožitja človeka in narave ob spoštovanju naravnih 
zakonitosti. Tako se je človek že od nekdaj varoval 
pred plazovi, erozijo in hudourniki, in sicer na 
različne načine, ki so ustrezali kulturnemu in 
družbenemu okolju in stanju razvoja tehnike. 
morda dandanes v poindustrijski dobi ne gre več 
toliko za zagotavljanje preživetja, kot je to bilo res 
v človeški zgodovini, kot za zmanjševanje škode 
zaradi naravnih pojavov. V razvitem svetu taka 
ocena morda res že velja, vse več izrednih naravnih 
katastrofalnih dogodkov drugod po svetu z velikim 
številom žrtev v naraslih vodah in v zemeljskih 
plazovih pa kaže na veliko ranljivost človeka ob 

GDK 384+902(497.4)(045)=163.6

Prispevek k zgodovinskemu pregledu razvoja hudourništva in 
hudourničarstva v sloveniji
A Contribution to History of Torrent Control Theory and Practice in Slovenia

matjaž miKoŠ1

Izvleček:
mikoš, m.: Prispevek k zgodovinskemu razvoju hudourništva in hudourničarstva v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 
70/2012, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod avtor, jezikovni pregled angleškega besedila 
Breda misja, jezikovni pregled slovenskega besedila marjetka Šivic.
Prispevek uvede temeljne pojme o hudournikih, hudourništvu in hudourničarstvu kot strokovni dejavnosti v 
hudourniških območjih ter na kratko pokaže, kako je to strokovno področje v Sloveniji zasidrano v dveh krovnih 
zakonih o gozdarstvu in vodah. nadalje prispevek podaja kratko zgodovino hudourništva in hudourničarstva na 
Slovenskem (v Sloveniji) od začetka 19. stoletja do danes in kratko zgodovino tovrstnega visokošolskega  izobraževanja 
na Slovenskem (v Sloveniji) od konca 19. stoletja do danes. 
Ključne besede: gozdarstvo, hudourništvo, naravne nevarnosti, visokošolsko izobraževanje, varstvo pred erozijo 
tal, varstvo pred padajočim kamenjem, varstvo pred snežnimi plazovi, varstvo pred zemeljskimi plazovi, vodarstvo, 
zakonodaja

Abstract:
mikoš, m.: A Contribution to History of Torrent Control Theory and Practice in Slovenia. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 10. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 18. Proofreading of 
the English text Breda misja, proofreading of the Slovenian text marjetka Šivic.
The article introduces basic terms about torrents and torrent control as a theoretical field of expertise and as a 
professional activity in torrential catchments and briefly shows how this professional field in Slovenia is anchored 
in two overreaching acts on forestry and waters. Furthermore, the article gives a short overview of history of torrent 
control in Slovenia from the early 19th Century until nowadays and a short overview of history of higher education 
in the field of torrent control in Slovenia from the late 19th Century until nowadays. 
Key words: avalanche control, erosion control, forest management, higher education, landslide control, legislation, 
natural hazards, rockfall control, torrent control, water management

1 Prof. dr. matjaž mikoš, univ. dipl. inž. grad., Univerza 
v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Jamova cesta 2, Si-1000 Ljubljana. E-pošta: matjaz.
mikos@fgg.uni-lj.si
omenjeni prispevek je bil v  zelo skrajšani obliki 
predstavljen na posvetovanju z mednarodno udeležbo 
Varovalni gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načr-
tovanje in gospodarjenje, Ljubljana, Soteska 12. in 13. 
april 2012 (miKoŠ, 2012)

izrednih naravnih dogodkih. Pri varstvu pred 
erozijo, poplavami in plazovi igra hudourništvo 
že dolga leta vidno vlogo. 

V uvodu kot zanimivost zapišimo, da je bila 
najstarejša znana hudourniška pregrada zgrajena 
v Dolomitih (lesena pregrada Ponte Alto na reki 
Fersini za varovanje kraja Trento/Trient) leta 1537, 
in sicer kot zadrževalnik hudourniških plavin. Ko 
je poplava leta 1542 porušila leseno pregrado, so 
na istem mestu zgradili novo iz kamna, vezanega 
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s cementom (PATRiCK, 2007). na ozemlju 
Slovenije so prva sistematična hudourniška dela 
izvedli leta 1875 na hudourniku Šjak v zahodni 
Sloveniji, že pred tem pa tudi varovalne ukrepe 
pred hudournimi vodami vzdolž železniške proge 
Dunaj–Ljubljana–Trst. Kot začetek organizirane 
hudourniške dejavnosti na Slovenskem štejemo 
leto 1884, torej se hitro bližamo njeni 130-letnici, 
ki jo bomo dočakali leta 2014.

2  neKAterI osnovnI PojmI
2  some bAsIc terms

Za boljše razumevanje vloge hudourništva kot 
strokovne veje gozdarstva in dela sodobnega 
vodarstva si najprej podrobneje razjasnimo neka-
tere temeljne pojme tega strokovnega področja.
Samostalnik hudoúrnik v slovenskem jeziku opi-
suje gorski potok z zelo velikim padcem, pridevnik 
hudoúrniški pa označuje nekaj, kar se nanaša na 
hudoúrnik. Gre torej za stare slovenske izraze.
Hudournik je naravni stalni ali presihajoči vodotok 
z odsekoma s strmim padcem pa tudi z naglimi in 
močno spreminjajočimi se pretočnimi razmerami. 
Visokovodni dogodki, ki zaradi kratkotrajnih 
padavinskih dogodkov (neurja, nalivi, nevihte) 
ali intenzivnega taljenja snežne odeje nastanejo 
naglo in trajajo kratek čas, erodirajo (spirajo in 
odnašajo) velike količine erozijskega drobirja 
(balvani, skale, plavine) iz zaledja (hudourniškega 
območja) in hudourniške struge ter jih preme-
ščajo in odlagajo v strugi ali zunaj nje oziroma v 
dolinskem vodotoku. 

Hudourniško območje določenega hudournika 
obsega vodozbirno območje padavinske vode 
hudournika in njegovih pritokov, pa tudi območje 
odlaganja hudournika (hudourniški vršaj). med 
hudourniške procese uvrščamo hitro narašča-
joče (hudourniške) poplave in z njimi povezano 
odnašanje (spiranje, mobilizacijo), premeščanje 
(transport) in odlaganje drobirja (hudourniških 
plavin) in v gozdnem prostoru tudi (velikega) 
lesenega plavja (debla, grmovje, panji, korenine, 
vejevje, listje).

Hudourniški procesi lahko povečujejo tveganje 
za človeka, življenjski prostor, območja poselitve, 
pa tudi za različne infrastrukturne objekte in 
naprave ter kulturne objekte. omenjeno tveganje 
ustreza v širšem pomenu možnostim, da zaradi 

dogajanja v času nastanka nevarnega dogodka 
nastane škoda, oziroma v ožjem pomenu ustrezajo 
obsegu (intenzivnosti) in verjetnosti nastanka 
potencialne škode. Pri tem moramo upoštevati 
tveganje, ki mu je izpostavljen posameznik (indi-
vidualno tveganje), in tveganje, ki mu je izposta-
vljena družba kot celota (kolektivno tveganje). 
Varstvo pred naravnimi nevarnostmi obsega celoto 
vseh ukrepov, ki zmanjšujejo obstoječe tveganje. 
Z izvedbo varovalnih ukrepov lahko povečamo 
varnost pred hudourniškimi nevarnostmi. obseg 
varovalnih ukrepov se ravna po varovalnih potre-
bah (potrebah po varovanju), to je po tisti potrebi 
po varnosti pred ogrožujočimi nevarnostmi, ki 
jo subjektivno ali objektivno zaznavajo prizadeti 
zaradi teh nevarnosti. objektivni dokaz potrebe 
po varovanju podaja prikaz na opozorilnih in 
podrobnih kartah nevarnih in ogroženih območij.

Naravne nevarnosti nastanejo na hudourni-
ških območjih in območjih delovanja snežnih 
plazov, pa tudi v območjih delovanja zemljinskih 
in kamninskih plazov in jih sprožajo energijsko 
bogati procesi, ki potekajo z veliko hitrostjo. 
nevarnosti, kot so hudourniške poplave, drobir-
ski tokovi, padajoče kamenje, plazovi mokrega 
snega, pršni plazovi suhega snega, skalni podori, 
zemljinski plazovi in usadi, masna pobočna gibanja 
in erozija, lahko sprožijo katastrofalne dogodke 
z ekstremnim uničevalnim potencialom. Zanje 
sta značilna hiter nastanek (kratek čas za zgodnje 
opozarjanje) in gibanje velikih mas (skale, drobir, 
kamenje, blato, debla, grmovje, vejevje, sneg).

Hudourničarstvo kot strokovna dejavnost na 
hudourniških območjih tradicionalno krepi hidro-
loško vlogo gozda in vzpostavlja urejene pretočne 
razmere ter zagotavlja varstvo pred hudourniki, 
erozijo in plazovi – torej obsega celoto vseh ukre-
pov, ki jih izvajamo v strugi hudournika in ob njej 
ali na hudourniškem območju z namenom, da bi 
utrdili strugo hudournika in bližnja pobočja, da 
bi hudournik prevajal visoke vode, hudourniške 
plavine in lesno plavje s čim manjšo škodo in da bi 
zmanjšali delovanje hudourniških poplav na spre-
jemljivo raven. V hudourničarstvo uvrščamo med 
aktivne varstvene ukrepe tiste ukrepe, ki delujejo 
na nevarni naravni dogodek, da bi zmanjšali nevar-
nost ali da bi vplivali na potek dogodka ali da bi 
bistveno zmanjšali verjetnost njegovega nastanka. 

ob tem ločimo ukrepe, ki vplivajo na proženje 
dogodkov, in na take, ki vplivajo neposredno na 
naravni proces. mnogi gozdovi imajo večjo vlogo 
pri zmanjševanju proženja nevarnih dogodkov 
in manjšo vlogo pri neposrednem vplivanju na 
naravne procese, kadar imajo ti veliko energijo 
ter so zaradi svoje vloge razglašeni za varovalne 
gozdove z Uredbo o varovalnih gozdovih in goz-
dovih s posebnim namenom (2005).

Aktivne varstvene ukrepe dopolnjujejo pasivni 
varstveni ukrepi; to so tisti ukrepi, ki so usmerjeni 
v zmanjševanje škodnega potenciala, ne da bi 
vplivali na potek nevarnega naravnega dogodka. 
Ti ukrepi vplivajo na občutljivost dobrin, ki jih 
varujejo, pred škodo in obsegajo tudi vse tiste 
(nujne) protiukrepe v primeru nastanka škodnega 
dogodka. Delovanje varstvenih ukrepov je stalno, 
če je prisotno v vsakem trenutku in v daljšem 
obdobju, in je začasno, če je delovanje prehodno 
in obstaja le krajši čas. 

Hudourničarski ukrepi obsegajo ukrepe, kot 
so preprečevanje sproščanja plavin in zadrževanje 
preperine, izboljševanje vodne bilance, neško-
dljivo odvajanje vode in plavin na hudourniških 
območjih, umirjanje in ozelenjevanje erozijskih 
žarišč, kot so območja zdrsov, usadov in plazov 
(zavarovanja pete pobočja, odvodnjavanje pobo-
čja, pogozditveni ukrepi in protierozijski ukrepi 
za varstvo pred površinsko erozijo), ukrepi za 
stabilizacijo labilnih pobočij, da ne bi nastali 
erozijski jarki, usadi in plazenje tal, pa tudi nega 
in vzdrževanje hudourniških ukrepov (posebno 
objektov) in celotnih hudourniških območij. med 
hudourničarske ukrepe uvrščamo tudi takojšnje 
interventne (začasne) ukrepe ob poplavnih in 
erozijskih dogodkih, ki so namenjeni prepreče-
vanju nastanka ali širjenja škode.

Zasnova in dimenzioniranje takih varstvenih 
objektov je zaradi njihovega pričakovanega var-
stvenega delovanja za načrtovalca zelo zahtevno; 
od njega terjajo poglobljeno poznavanje procesov, 
ki potekajo na hudourniških območjih in obmo-
čjih ogroženosti, pa tudi poznavanje vplivov teh 
procesov na varstvene objekte. 

očitno pomanjkanje specifičnih tehniških 
norm za področje hudourništva za razliko od 
drugih področij graditve objektov je posledica 
predvsem še vedno obstoječe negotovosti pri 

določanju poteka nevarnih naravnih dogodkov 
in njihovega delovanja na hudourniške objekte. 
na primer: kljub zelo intenzivnemu raziskoval-
nemu in razvojnemu delu še do danes ni uspelo 
razviti splošno veljavnega standarda za določitev 
delovanja drobirskih tokov na objekte. Prav tako 
še ne poznamo dovolj kombinacije delovanja 
nevarnih dogodkov na objekte, ki jih privzemamo 
kot primere obremenitev varstvenih objektov za 
dokaz stabilnosti njihove konstrukcije. Pri tem 
je največja negotovost določitev projektnega 
dogodka (projektna visoka voda) za varstvene 
objekte, ker v hudourniških območjih težko oce-
nimo pogostost in intenzivnost padavin, odtoka 
voda in pretoka hudourniških plavin. omenjene 
negotovosti zelo vplivajo na rezultate dimenzio-
niranja gradbenih objektov in tudi relativizirajo 
kakovost (natančnost) uporabljenih postopkov 
dimenzioniranja objektov. 

3  zAKonodAjnA UredItev
3  legIslAtIon

V Sloveniji Zakon o gozdovih (1993) podro-
čje hudourništva obravnava le obrobno; besedi 
hudournik in hudourniško območje se pojavita v 
besedilu zakona natančno petkrat (5 x), in sicer:
–  Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrže-

vati in uporabljati tako, da se ne: … prepreči 
odtok visokih vod iz hudournikov …. (37. 
člen);

–  V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo 
sredstva za: … načrtovana dela v varovalnih 
gozdovih in hudourniških območjih v zasebnih 
gozdovih … (48. člen);

–  Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh 
gozdovih, in sicer: … usmerja in spremlja sana-
cijo hudourniških območij … & … prevzema 
opravljena dela v gozdovih in hudourniških 
območjih, če so financirana ali sofinancirana 
iz proračuna … (56. člen);

–  Z globo od 1.200 € do 42.000 € se za prekršek 
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki: … 23. z gradnjo, vzdrževanjem 
ali uporabo gozdnih prometnic ogrozi vodni 
vir, povzroči erozijski proces, prepreči odtok 
visokih vod iz hudournikov, poveča nevar-
nost plazu, poruši ravnotežje na labilnih tleh, 
poslabša odtok padavinskih vod, … (79. člen)
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– Zakon o gozdovih (1993) ne omenja hudour-
ništva kot neke posebne dejavnosti. 
Tudi sicer v Sloveniji nimamo posebnega 

zakona o hudourništvu. To področje je v skladu z 
evropsko usmeritvijo uvrščeno v celostno urejanje 
voda v Zakon o vodah (2002), torej v zakonodajo 
na področju upravljanja z vodami. Zgodovinski 
razvoj hudourništva v Sloveniji (preglednica 1) 
razloži, kako je to nastalo.

Zakon o vodah (ZV-1-nPB-1) iz leta 2002 
in z dopolnitvami in spremembami iz leta 2008 
omenja področje hudourništva pogosto, in sicer 
vsebuje besede z naslednjimi značilnimi bese-
dami: »plaz*« kar 24-krat, »eroz*« 20-krat, »sneg« 
in »snež*« skupaj 10-krat, »gozd*« 8-krta ter 
»hudourn* 12-krat, in sicer so glavne vsebinske 
uporabe naslednje:
–  naplavine so trajne ali začasno odložene rečne, 

hudourniške ali morske plavine (mivka, pesek, 
prod), ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem 
zemljišču. …. (7. člen, pomen pojmov);

–  Tekoče vode so naravni vodotoki, kot so hudo-
urniki, potoki in reke, ne glede na to, ali imajo 
stalen ali občasen pretok. … (10. člen delitev 
celinskih voda);

(1) Za erozijsko območje se določijo zemljišča, 
ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, 
globinske ali bočne erozije vode, in sicer zemlji-
šča, ki so:

1.  izvori plavin (erozijska žarišča),
2.  pod vplivom hudournih voda (povirja),
3.  sestavljena iz kamnin, podvrženih prepe-

revanju,
4. pod vplivom valovanja morja (klifi).

(2) na erozijskem območju je prepovedano:
1. poseganje v prostor na način, ki pospešuje 

erozijo in oblikovanje hudournikov,
2. ogoljevanje površin,
3. krčenje tistih gozdnih sestojev, ki prepre-

čujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, 
uravnavajo odtočne razmere ali kako dru-
gače varujejo nižje ležeča območja pred 
škodljivimi vplivi erozije,

4. zasipavanje izvirov,
5. nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbra-

nih voda po erozivnih ali plazljivih zemlji-
ščih,

6. omejevanje pretoka hudourniških voda, 
pospeševanje erozijske moči voda in slab-
šanje ravnovesnih razmer,

7. odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih 
materialov,

8. zasipavanje z odkopnim ali odpadnim 
materialom,

9. odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen 
zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti 
hudourniške struge,

10. vlačenje lesa. (3) Zaradi varstva pred ško-
dljivim delovanjem hudourniških voda se 
v predpisu iz drugega odstavka 85. člena 
tega zakona določijo podrobnejši pogoji za 
posege v prostor ali izvajanje dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka.. … (87. člen erozijsko 
območje);

–  Pristojni inšpektor skladno z zakonom izda 
ustno odločbo in takoj odredi izvršitev odločbe: 
… če obstaja neposredna nevarnost izbruha 
hudournika, zemeljskih plazov, podorov ali 
snežnih plazov, … (176. člen ustna odločba).
navedena analiza je samo način, da bi pokazali, 

kako je hudourništvo v Zakonu o vodah (2002) 
integrirano v celovito urejanje povodij in porečij 
in tako presega strokovno področje gozdarstva ali 
vodarstva in priča o nujnosti interdisciplinarnega 
pristopa. To dokazuje zaposlovanje gradbenih 
inženirjev in inženirjev vodarstva in komunalnega 
inženirstva v Podjetju za urejanje hudournikov v 
preteklosti ter selitev hudourniških strokovnjakov 
gozdarjev iz Podjetja za urejanje hudournikov v 
vodnogospodarska podjetja in samostojna pod-
jetja. Pri tem je imelo zelo pomembno vlogo tudi 
dejstvo, da se dela v vodarstvu izvajajo v skladu z 
Zakonom o graditvi objektov (2004).

navedeno interdisciplinarnost hudourništva 
potrjuje tudi dolgoletno delovanje gozdarskih inže-
nirjev strokovnjakov hudourništva v strokovnem 
Društvu vodarjev Slovenije, stalno predstavljanje 
hudourniške problematike v periodiki, kot je revija 
UJmE, na Gozdarskih študijskih dnevih, ob akciji 
Teden gozdov, v Gozdarskem vestniku in Zbor-
niku gozdarstva in lesarstva pa tudi na vodarskih 
strokovnih posvetovanjih mišičev vodarski dan 
(tradicionalno v decembru v mariboru). Še bi 
lahko naštevali primere, da je bilo v Sloveniji v 
zadnjih desetletjih hudourništvo povezano tudi 

v vodarsko dejavnost. in temu je bilo tako že od 
sprejetja Zakona o vodah leta 1966 (preglednica 1), 
ko je hudourništvo prešlo iz gozdarskega sektorja 
v sektor za okolje in urbanizem. Hudourništvo je 
postalo del Uprave za vode in Zveze vodnih skupno-
sti Slovenije, v okviru katere je dolga leta delovalo 
tudi Podjetje za urejanje hudournikov iz Ljubljane.

S to razpravo pa že prehajamo na obravnavo 
zgodovinskega razvoja hudourništva v Sloveniji. 
Zanimiva bi bila tudi pregled in primerjava z razvo-
jem v alpskih državah, kar pa presega okvire tega 
prispevka in je lahko predmet posebne obravnave. 

4  zgodovInsKI rAzvoj 
hUdoUrnIŠtvA

4  hIstory of torrent, erosIon, 
lAndslIde, rocKfAll, And 
AvAlAnche control In slovenIA

V zadnjem obdobju doživlja hudourništvo velike 
spremembe. Zaradi izzivov prihodnosti, ki so pred 
to strokovno dejavnostjo, se mora prilagajati in 
razvijati naprej, pri čemer naj gradi na svoji bogati 
tradiciji. Tradicionalno je bilo hudourničarstvo 
gozdno-tehnična panoga (JESEnoVEC, 1995), 

kar je lepo vidno iz kratkega zgodovinskega pre-
gleda razvoja hudourništva na Slovenskem, ki ga 
prikazujemo v preglednici 1.

Z začetki v drugi polovici 19. stoletja je bilo 
hudourništvo gozdarska inženirska disciplina, 
ki je povezovala gradbeno-tehnične, inženirsko-
-biotehnične in gozdarske ukrepe. V omenjenem 
obdobju je hudourništvo imelo težišče delovanja 
na stabilizaciji erozijskih površin, reguliranju 
strug potokov (hudournikov) in na pogozdovanju 
hudourniških območij. V tem pomenu lahko 
govorimo o varstvu pred hudourniki, kjer so bili 
prisotni le aktivni (strukturni) varstveni ukrepi, 
ni pa bilo razvito preventivno delovanje v obliki 
načrtovanja območij nevarnosti. V tem času je tak 
pristop ustrezal prostorskim in socialno-politič-
nim razmeram z nizkim deležem gozdnatosti na 
hudourniških območjih (spomnimo na skoraj gola 
pobočja v dolini Soče v času prve svetovne vojne), 
obubožanim in nerazvitim podeželjem (spomnimo 
na večinsko kmečko prebivalstvo v Jugoslaviji pred 
drugo svetovno vojno), ekstenzivno rabo gorskega 
sveta in majhno gostoto infrastrukture v sicer 
razvijajoče se družbi po industrijski revoluciji in 

Slika 1: Hudourniška pregrada na hudourniku Pišnica nad Kranjsko Goro – v soteski Babe (založnik F. Budinek 
iz Kranjske Gore, razglednica izpred leta 1914, avtorjev arhiv).
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Preglednica 1: Kratka zgodovina hudourništva na Slovenskem
Table 1: Short history of torrent control in Slovenia.

zgodovina hudourništva v sloveniji (19. stoletje)

leto dogodek

1826 izide knjiga Josefa Duileja »Über die Verbauung der Wildbäche in Gebirgsgegenden« 
(on Torrent Control in mountaineous Surroundings), innsbruck.

1841 izide knjiga Alexandra Surella »Etude sur les torrents des Hautes Alpes«, Pariz.

1846–1857 Avstrija: izvajajo varovalne ukrepe pred hudournimi vodami vzdolž železniške proge 
Dunaj–Ljubljana–Trst (glavno pristanišče A
avstrijskega cesarstva).

1860 & 1864 Francija: posebna zakona vpeljeta klasični gozdarsko-tehnični sistem (zagrajevanje) 
hudournikov, posebno v južni Franciji.

1870 izvajajo varovalne ukrepe pred hudournimi vodami vzdolž železniške proge Ljublja-
na–Trbiž (zdaj v italiji).

1875 Prva sistematična hudourniška dela izvedejo na hudourniku Šjak v zahodni Sloveniji.

jesen 1882 V šestih tednih nastaneta dve katastrofalni poplavi na Koroškem, na Tirolskem in na 
Kranjskem – pa tudi v južni Franciji.

1883/84 Prenos znanja iz Francije v Avstrijsko cesarstvo (natančneje v ministrstvo za agronomijo).

1884 Poseben zakon sprejet 30. junija 1884 o “neškodljivem odvajanja gorskih voda” (začetna 
točka organizirane hudourniške dejavnosti na zdajšnjem območju Slovenije) – lokalna 
izpostava hudourniške službe za območje Kranjske (zdajšnje Slovenije) je bila v Beljaku 
(Villach, danes Avstrija) – lokalna hudourniška zavarovanja so izvajali po posebnih 
deželnih zakonih.

1888 opravili so hudourniška dela na ureditvi hudournika Trebiža v SZ Sloveniji – najstarejši 
ohranjeni načrt ureditve hudourniškega območja (ročno izdelani načrt v merilu 1 : 5.000).

zgodovina hudourništva v sloveniji (20. stoletje)

leto dogodek

… 1. svetovna vojna 1914–1919

1919 Hudourništvo preide pod okrilje ministrstva za gozdove in rudarstvo v Beogradu (glavno 
mesto skupne Kraljevine SHS).

1930 sprejetje novega zakona o hudournikih

… 2. svetovna vojna 1939–1945

1950 v Ljubljani ustanovljeno Podjetje za urejanje hudournikov – dejavnost pod okriljem 
gozdarstva

1957 sprejetje novega zakona o varovanju voda (nadomesti vso staro zakonodajo)

1966 sprejetje novega zakona o vodah – hudourništvo preide iz gozdarskega sektorja v sektor 
za okolje in urbanizem

1970 Sprejet poseben odlok o hudourniških območjih in nekaterih hudournikih v Sloveniji, 
kjer varstvo pred hudourniki in erozijo zagotavlja državno Podjetje za urejanje hudo-
urnikov – v obdobju 1966/96 je to podjetje z okoli dvesto zaposlenimi, od tega manj 
kot dvajset inženirjev z univerzitetno diplomo in trendom zmanjševanja v devetdesetih 
letih 20. stoletja do stečaja podjetja v letu 2012.

1974 sprejet nov zakon o vodah – nič posebno novega na področju hudourništva in varstva 
pred erozijo

1981 sprejet nov zakon o vodah – ponovno nič novega glede na zakon iz leta 1974

… osamosvojitvena vojna 1991

1994 sprejet Zakon o gozdovih

1996 sprejet nacionalni program razvoja gozdov

1998 sprejet Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih

zgodovina hudourništva v sloveniji (21. stoletje)

leto dogodek

2000 sprejeta skupna Evropska vodna direktiva (WFD) o celovitem upravljanju porečij: 
integracija hudourništva (tradicionalne gozdarske discipline) in vodarstva (tradicionalne 
gradbeniške discipline) v celovito upravljanje (menedžment) z vodami

z večanjem števila mestnega prebivalstva.
V začetku 21. stoletja so razmere bistveno 

drugačne. Zdaj je gozdnatost hudourniških obmo-
čij bistveno večja (v Sloveniji je bila leta 2010 
površina gozda 1.185.169 ha, od tega 99.247 ha 
varovalnih gozdov; SURS, 2012a –leta 2005je 
bila planimetrično določena gozdnata površina 
ocenjena na 66 %; SURS, 2012b), gorski svet je 
mnogo bolj izkoriščen zaradi turistične rabe in 
močnejšega regionalnega razvoja, kar se kaže 
tudi v pomanjkanju varnih gradbenih parcel ob 
hitrem razvoju podeželja (spomnimo na precej 
razpršeno poselitev Slovenije s 6030 naselji; SURS, 
2012c) in vsaj delnem preseljevanju prebivalstva 
iz mestnih središč. V gorski svet posegajo tudi 
sodobne prometnice (spomnimo na avtocestni 
križ v Sloveniji, predvsem npr. gradnjo hitre ceste 
Razdrto–Vipava prek Rebernic po plazljivih pobo-
čjih Trnovskega gozda; načrtovana gradnja hitre 
železnice) in druga infrastruktura (npr. črpalna 
hidroelektrarna Avče z akumulacijo na Kanal-
skem vrhu; načrtovana črpalna hidroelektrarna 
Kozjak). K temu moramo dodati velike zahteve 

prebivalstva po varnem in kakovostnem življe-
nju kjerkoli v Sloveniji, ob stalnem povečevanju 
škodnega potenciala (miKoŠ, 2010). 

V alpskih državah je v prejšnjih desetletjih 
razvoj pripeljal do državnega sistema upravljanja 
(menedžmenta) z naravnimi tveganji (hudourni-
štvo kot državna organizirana dejavnost). Sodobni 
izzivi 21. stoletja usmerjajo dosedanje državno 
upravljanje v integralno upravljanje z naravnimi 
tveganji, ki obsega preventivno delovanje v pro-
storu, pri gradnji objektov in vedenju vsakega 
posameznika (miKoŠ, 2007). V družbi se tako 
upravljanje s tveganji (ang. risk management) 
umika obvladovanju tveganj (ang. risk governance), 
ki bi ga lahko poslovenili tudi kot obvladovanje 
tveganj. na tem področju je pomembna dejav-
nost tudi gozdnogospodarsko načrtovanje kot 
del prostorskega načrtovanja, še posebno zaradi 
velike gozdnatosti v gorskem svetu in blažilnih 
vplivov gorskega gozda na rušilne procese narave.

Hudourničarski strokovnjaki, diplomanti 
oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire Bio-
tehniške fakultete Univerze v Ljubljani, lahko pri 
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2002 sprejet nov Zakon o vodah – bistvene novosti so: 
– privatizacija vodnega sektorja; 
– umik države iz lastništva vodnogospodarskih podjetij in Podjetja za urejanje  
– hudournikov ter njihova privatizacija in prehod na delo za trg; 
– koncesioniranje rednega vzdrževanja po porečjih po osnovah (vodno)gospodarske  
– javne službe; 
– vsa večja državna vlaganja se financirajo po sistemu javnega naročanja

2002 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih

2004 sprejet Pravilnik o gozdnih prometnicah

2006 sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih

2006 sprejeta Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda 

2007 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih

2007 sprejeta Resolucija o nacionalnem gozdnem programu

2008 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A)
sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih

2010 sprejet Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo

2012 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B)

zgodovina hudourništva v sloveniji (trendi razvoja)

leto dogodek

2012–  – V pripravi je nov Zakon o gozdovih z jasnejšo določitvijo vloge javne službe in 
gospodarjenja z državnimi gozdovi ter vključitvijo hudourničarstva v javno gozdarsko 
službo (stanje september 2012). 

 – Sprejemanje ustreznih podzakonskih aktov (uredb ipd.), ki izhajajo iz Zakona o 
vodah (2002) in prevzemanja evropskega pravnega reda: 

 – kratkoročne koncesijske pogodbe s privatiziranimi vodnogospodarskimi podjetji 
(2 do 3 leta), 

 – priprave prvih načrtov upravljanja z vodami (nUV) za izbrana porečja v Sloveniji 
(vključno s področjem urejanja hudournikov in varstva pred erozijo tal), 

 – glavni vir financiranja za državni vodarski sektor je v skladu z Zakonom o vodah 
(2002) t. i. Vodni sklad (financiran iz vodnih povračil in vodnih plačil za rabo voda, 
ipd.), ki je namenski in ni del državnega proračuna, 

 – sprejemanje in implementacija Evropske poplavne direktive (European Flood Direc-
tive) in Evropske strategije o tleh (European Soil Thematic Strategy), ki se bo prelila 
v Evropsko direktivo o tleh (European Soil Directive), ki kot sprožilne mehanizme 
omenja erozijo in zemeljske plazove,

 – leta 2007 sprejet Pravilnik o določanju poplavnih zemljišč in leta 2008 sprejeta 
Uredba o določanju poplavnih in erozijskih zemljišč, ki sta podlaga za strokovno 
delo na tem področju; manjkajo še ustrezni podzakonski akti (pravilnik in uredba) 
za masna gibanja, kot so drobirski tokovi, zemeljski plazovi in kamninski podori 
oziroma padajoče kamenje ter snežne plazove. 

inženirski zbornici Slovenije (iZS; www.izs.si) 
opravljajo strokovne izpite za področje gozdarstva 
in lesarstva po Zakonu o graditvi objektov, se 
včlanijo v matično sekcijo inženirjev tehnologov in 
drugih inženirjev ter opravljajo inženirske storitve 
in druga strokovna dela pri gradnji objektov, pri 
čemer so pri opravljanju teh inženirskih storitev 
kot odgovorni projektanti tehnoloških načrtov v 
gozdarski stroki, odgovorni revidenti tehnoloških 
načrtov gozdarske stroke, odgovorni vodje del in 
posameznih del v gozdarski stroki. 

Kakšen je bil razvoj izobraževanja na področju 
hudourništva na Slovenskem (v Sloveniji), smo 
prikazali v preglednici 2. Dandanes z uvajanjem 
prenovljenih bolonjskih študijskih programov 
v Sloveniji omogočamo prehod k integralnemu 
varstvu pred naravnimi tveganji in nadgraju-
jemo ozko tradicionalno usmeritev gozdarstva v 
hudourništvo kot edino možnostjo usmeritve v 
to zanimivo strokovno področje dela. Predvsem 
magistrski študijski program okoljskega gradbe-
ništva ponuja vsaj delno usmeritev v integralno 
upravljanje z naravnimi tveganji s poudarkom na 
povezovanju vodarstva in gradbeništva. Podobna 
usmeritev se nakazuje tudi pri univerzitetnem 
doktorskem študijskem programu Varstvo okolja 
na Univerzi v Ljubljani (UL, 2012).

6 sKlePI
6 conclUsIons

Zakaj v Sloveniji potrebujemo sodobne stro-
kovnjake s področja integralnega varstva pred 
naravnimi tveganji? Slovenijo prepreda skoraj 
štiristo hudourniških območij z okoli 8000 km 
hudourniških strug, ki marsikje ogrožajo naseli-
tveni prostor ali infrastrukturo. nevarnost zaradi 
delovanja hudournikov je raznolika: škoda nastane 
predvsem zaradi obilnega odlaganja hudourniških 
plavin, zaproditve kmetijskih in stavbnih zemljišč, 
udarnih sil drobirskih tokov in plavljenega lesa 
(plavja), zaradi preplavitve in z bočno in globinsko 
erozijo v hudourniških strugah. K omenjenim 
procesom moramo dodati še težave, povezane z 
delovanjem snežnih plazov (varstvo pred snežnimi 
plazovi) in zemeljskih plazov (pobočni procesi, 
masna gibanja) (BRiLLY / miKoŠ / ŠRAJ, 1999).

Krepitev vloge hudourničarstva in vodarstva 
pri zagotavljanju razmer za varno življenje z nizko 

stopnjo preostalega tveganja v celotni Sloveniji 
ostaja izziv in naloga strokovnjakov, ki delujejo 
skupno na tem strokovnem področju. možnosti 
za izboljšanje razmer v vodarstvu pa so vezane na 
povečevanje vlaganj v to strokovno dejavnost kot 
tudi nujna regionalizacija Slovenije, ki bi to stro-
kovno dejavnost približala lokalnim skupnostim 
in ljudem (miKoŠ, 2011). možnosti za izboljšanje 
stanja je tudi v dejstvu, da jeseni 2012 ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje pripravlja spremembe 
zakona o gozdovih na podlagi mnenja Računskega 
sodišča Republike Slovenije. V zaključkih dela 
delovne podskupine za reorganizacijo sistema 
javne službe in gospodarjenja z državnimi gozdovi, 
objavljenih na spletu, je mogoče zaznati odločitev, 
da bi v prihodnje naloge javne gozdarske službe 
dopolnili z novimi nalogami, med drugim tudi z 
nadzorom, spremljanjem stanja na vodotokih v 

Slika 2: Zagrajeni hudournik Bourget v Savoji 
(Francija) kot primer, kaj je hudourništvo (povzeto iz 
Brockhausovega Konversations-Lexikona, 14. naklada, 
Band XVii, 1894–1896, avtorjev arhiv).
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gozdu in gozdnem prostoru (hudourničarstvo). 
naloge javne gozdarske službe naj bi opravljala 
Uprava za gozdove v sestavi mKo. 

7 vIrI
7 references

BRiLLY, m. / miKoŠ, m. / ŠRAJ, m., 1999. Vodne ujme – 
varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi.- Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo, 198 str.

JESEnoVEC, S. (ur.), 1995. Pogubna razigranost 
– 110 let organizirane hudourniške službe na 
Slovenskem: 1884-1994.- Ljubljana, Podjetje za 
urejanje hudournikov, 276 str.

miKoŠ, m., 2007. Upravljanje tveganj in nova evropska 
direktiva o poplavnih tveganjih.- Gradbeni vestnik, 
56, 11, s. 278–285.

miKoŠ, m., 2010. Razvoj slovenskega podeželja z vidika 
integriranega varstva pred naravnimi nevarnostmi. V: 
Podeželje na preizkušnji, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani & Geodetski inštitut 
Slovenije, Ljubljana, s. 177–185.

miKoŠ, m., 2011. integralno upravljanje voda in 
regionalizacija Republike Slovenije.- Geodetski 
vestnik, 2011, 55, 3, s. 518-529.

miKoŠ, m., 2012. Kako se varovati pred hudourniki in 
masnimi tokovi v gozdnem prostoru? V: Varovalni 
gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in 
gospodarjenje.- Ljubljana, oddelek za gozdarstvo in 

obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije, s. 53–55.

PATRiCK, J. A. (ur.), 2007. Renaissance and Reformation.- 
new York, marshall Cavendish, 1662 str.

SURS (Statistični urad Republike Slovenije), 2012a. 
Statistični letopis 2011 – Površina gozda. URL: http://
www.stat.si/letopis/2011/17_11/17-02-11.htm

SURS (Statistični urad Republike Slovenije), 2012a. 
Statistični letopis 2011 – Površina ozemlja 
in pokrovnost tal. URL: http://www.stat.si/
letopis/2011/01_11/01-03-11.htm

SURS (Statistični urad Republike Slovenije), 2012c. 
Statistični letopis 2011 - Teritorialne enote 
in hišne številke.- URL: http://www.stat.si/
letopis/2011/02_11/02-02-11.htm

UL (Univerza v Ljubljani), 2012. interdisciplinarni 
doktorski študijski program Varstvo okolja. URL: 
http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/podiplomski_
studij/univerzitetni_interdisciplinarni_studijski_
programi/varstvo_okolja.aspx

Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
pomenom. Ur. l. RS, št. 88/05, s. 8997–8998.

Zakon o gozdovih. Ur. l. RS, št. 30/93.
ZGo-1 UPB1 (2004). Zakon o graditvi objektov – uradno 

prečiščeno besedilo.
Zakon o vodah. Ur. l. RS, št. 67/02, s. 7648–7680.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. 

Ur. l. RS, št. 57/08.
ZV-1 nPB1 (2008). Zakon o vodah – neuradno prečiščeno 

besedilo. 

Preglednica 2: Kratka zgodovina univerzitetnega izobraževanja na področju hudourništva na Slovenskem
Table 2: Short history of university education in the field of torrent control in Slovenia.

zgodovina univerzitetnega izobraževanja v sloveniji

leto dogodek

1879/80 Redna predavanja o hudourništvu se začnejo na oddelku za gozdarstvo Visoke (Velike) šole za 
zemljedelstvo (predhodnica Univerze za obnovljive vire BoKU – Universität für Bodenkultur) 
na Dunaju, Avstrija (tudi zdaj na tej univerzi ponujajo predavanja s to tematiko).

1897 Ustanovljena je Gozdarska akademija kot del filozofske fakultete na kraljevem vseučilišču v 
Zagrebu (zdaj Republika Hrvaška). 

1919 Ustanovljena je Univerza v Ljubljani kot tretja in najmanjša univerza v stari Jugoslaviji – ni 
posebnih predavanj na tematiko hudourništva (slovenščina je uradni jezik).

1919 Ustanovljena je Gozdarsko šumarska fakulteta v Zagrebu (zdaj Republika Hrvaška). 

1920 Ustanovljena je Poljoprivredno šumarska fakulteta v Beogradu (zdaj Republika Srbija). 

1947 Ustanovljena je Agronomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

1949 Ustanovljen je oddelek za gozdarstvo kot del Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani.

1953 osnujeta se veterinarski oddelek in Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo (FAGV).

1961 oddelek za gozdarstvo postane del Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, vseskozi se 
izvajajo predavanja pri predmetu Urejanje hudourniških območij, organiziran je specialistični in 
magistrski podiplomski študij Urejanje hudourniških območij ter na interdisciplinarnem študiju 
Varstvo okolja je predmet Gospodarjenje s povirji voda in svetom nad zgornjo gozdno mejo.

1983 Začetek predavanj o hudourništvu (Urejanje povirij) za (univerzitetne) diplomirane gradbene 
inženirje – hidrotehnike na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani.

1995 Začetek predavanj o hudourništvu (Vodne zgradbe, Urejanje povirij) za (diplomirane) gradbene 
inženirje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

2007 Prehod na tristopenjski študij na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Bioteh-
niški fakulteti Univerze v Ljubljani uvede predmet Osnove hudourništva kot izbirno vsebino na 
prvostopenjskem strokovnem študiju gozdarstva, predmet Upravljanje s hudourniki in povirji 
nad gozdno mejo kot obvezni predmet na prvostopenjskem univerzitetnem študiju gozdarstva, 
predmet Urejanje hudourniških območij in predmet Inženirska biologija kot izbirna modularna 
predmeta v modulu Gozdno inženirstvo in predmet Varstvo pred naravnimi nesrečami kot 
izbirni predmet na magistrskem študiju gozdarstva ter predmet Upravljanje z gozdnimi sistemi 
na doktorskem študiju gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov.

2009 Prehod na tristopenjski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
uvede predmet Površinsko odvodnjavanje kot obvezni predmet na prvostopenjskem univer-
zitetnem študiju gradbeništva, predmet Urejanje hudournikov in povirij kot obvezni predmet, 
predmet Pobočni procesi kot izbirni modularni predmet in predmet Varstvo pred naravnimi 
nesrečami kot izbirni predmet na magistrskem študiju okoljskega gradbeništva ter predmete 
Hidrološko in geotehnično raziskovanje zemeljskih plazov, Hidrološke meritve in hidrološko mo-
deliranje ter Erozija in sedimentacija na medfakultetnem doktorskem študiju grajenega okolja.

2010 Univerzitetni drugostopenjski magistrski študij geofizike na UL uvede obvezne predmete 
hidrološkega modula, in sicer Hidrometrija ter Erozija in sedimentacija ter izbirni geofizikalni 
predmet Vpliv naravnega na grajeno okolje.
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1 oPIs stAnjA
črni bor je drevesna vrsta, ki nas s svojo pristnostjo 
preseneti, ko obiskujemo vzpetine okoli Blejskega 
jezera, kjer vlada značilno alpsko podnebje. Bor 
porašča karbonatne skalnate prisojne lege, nanj 
pa naletimo tudi na boljših tleh in kamnitih 
zaravnicah. Populacija črnega bora je relativno 
majhna, na obravnavanem območju najdemo 
skupaj v gozdu okoli štiristo dreves. Lokacije 
najdišč so na ortofoto posnetku.

Glede na precej sorodne oblike pojavljanja 
(šopi, skupine) teh dreves okoli Bleda, znane 
zgodovine blejskega zdraviliškega turizma in 
odsotnosti te drevesne vrste na podobnih rastiščih 
zunaj Bleda sklepamo, da so najdišča verjetno 
antropogena.

Bledu najbližje (10 km zračne razdalje) avtoh-
tono rastišče črnega bora je v Karavankah na 
skalnem osamelcu Ajdna.

V Sloveniji so črni bor na Krasu začeli sistema-
tično saditi v drugi polovici 19. stoletja in v čas 

GDK 4:174.7Pinus nigra(497.4Bled)(045)=163.6

razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih 
gozdovih
Spatial Distribution and health Condition of Pinus nigra in the Forests of Bled

Vida PAPLER-LAmPE

Izvleček
Papler-Lampe, V.: Razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih gozdovih. Gozdarski vestnik, 70/2012, 
št. 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit 3. Prevod v angleščino: avtorica. Lektoriranje angleškega 
besedila Breda misja, jezikovni pregled slovenskega besedila marjetka Šivic.
na osamelcih v okolici Bleda smo evidentirali okoli štiristo dreves črnega bora, ki je po vsej verjetnosti antropogenega 
nastanka. Poleg starosti in pešanja vitalnosti ga v zadnjih letih napada tudi gliva Diplodia pinea (Desm), ki povzroča 
sušico najmlajših borovih poganjkov.
Perspektivne skupine bora bomo poskušali ohraniti s pomočjo priporočenih ukrepov.
Ključne besede: Bled, črni bor, sušica najmlajših borovih poganjkov

Abstract
Papler-Lampe, V.: Spatial Distribution and health Condition of Pinus nigra in the Forests of Bled. Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 70/ 2012, vol. 10. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 3. Translate by the 
author, proofreading of the English text Breda misja, proofreading of the Slovenian text marjetka Šivic.
inventory of Pinus nigra on the hills around Bled was made. We found around 400 trees for which we conclude 
they are allochthonous. Trees are mostly old and in poor health condition. They are seriously attacked by Diplodia 
pinea (Desm) which caused dieback of pine shoots.
We will use recommended measures to maintain the most perspective groups of Pinus nigra.
Key words:  Bled, Pinus nigra, Diplodia pinea (Desm)

najbolj množičnih pogozdovanj Krasa sodijo tudi 
najstarejši razpršeni nasadi črnega bora na Bledu.

Dokler je bil črni bor zdrav, je bil (razen za 
strokovnjake) skoraj neopazen. Prve motnje 
pri vitalno vedno manj konkurenčnem boru 
smo zaznali v letih 1994 in 1995. Takrat sta črni 
bor na Grajskem hribu napadla veliki smrekov 
lubadar (Ips typographus) in mali smrekov luba-
dar (Pityogenes chalcographus). Leta1995 si je 
napadena drevesa ogledal dr. Dušan Jurc (Jurc, 
1995). Po ogledu smo opravili klasične ukrepe, ki 
jih opravljamo pri napadu velikega smrekovega 
lubadarja na smreki – torej posek, spravilo in 
postavitev režaste pasti v vrzel.

Potem je črni bor okoli deset let počasi zgubljal 
vitalnost, nekaj dreves je polomil tudi moker 
sneg. Vedno redkejše krošnje so omogočale vrast 
konkurenčno močnejšim drevesnim vrstam, kot 
so mali jesen, črni in beli gaber. naštete drevesne 

vrste so se zadirale v krošnje črnih borov, pa tudi 
v tleh so bile vedno večja konkurenca pri črpanju 
vode in hranilnih snovi.

Leto 2009 je bilo zelo sušno in nadpovprečno 
toplo (ARSo) in v letu 2010 smo opazili, da je 
črni bor začela napadati gliva vrste Diplodea pinea 
(Desm), ki uničuje najmlajše iglice na koncih vej 
(sušica najmlajših borovih poganjkov). napad je 
bil najhujši na grebenu Grajskega hriba, kjer smo 
odredili posek nekaj dreves, kjer je bilo suhe več kot 
80 % krošnje. Zanimivo je, da je leta 2010 ta gliva 
napadla tudi avtohtone bore na Ajdni ( ZGS, 2011).

Spomladi leta 2009 smo izbiralno redčili v 
skupini črnih borov na Grajskem hribu, ki so 
jih ukleščili termofilnimi listavci. nevede smo 
opravili ukrep, ki je pripomogel tudi, da se 
sproščene krošnje veliko laže upirajo napadu 
glive. Sedaj so ti bori med najmanj napadenimi 
v okolici Bleda.

napad glive na preostalih drevesih se je pospe-
šeno nadaljeval v letih 2011 in 2012. 

Poleti 2012 so bili z glivo vrste Diplodia pinea 
napadeni praktično vsi črni bori. najbolj so bili 
prizadeti bori na južnem pobočju osojnice in na 
grebenu Grajskega hriba. To so obenem največje 
in najstarejše skupine črnih borov na obravna-
vanem območju, kjer na eni lokaciji najdemo 50 
do 70 borov.

2 UgotovItve
V gozdovih zelenega pasu Bleda je črni bor 
zanimivost in ga zato v strukturi drevesnih vrst 
nameravamo ohranjati še naprej .

Večina bora raste na slabše dostopnih mestih 
in v varovalnih gozdovih, zato gospodarska škoda 
zaradi napada glive ni velika, večja je estetska 
osiromašitev.

Glavni vzrok za velik razmah bolezni sušica 
najmlajših borovih poganjkov je bil sušni stres 
v zadnjih letih.

najbolj so poškodovani bori, ki rastejo na 
strmih prisojnih legah v homogenih skupinah.

V. P. L., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove, območna 
enota Bled

Slika 1: Posamično odmrlo drevo

Strokovna razprava Papler-Lampe, V.: Razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih gozdovih
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Vitalnost starejših, več kot sto let starih borov 
je zelo slaba.

okuženost skupin bora z glivo je bistveno 
manjša, če raste skupaj le nekaj borov (do deset). 

Gliva je napadla tudi več kot polovico letos 
posajenih sadik črnega bora na Grajskem hribu.

Kljub semenjenju skoraj ni zaznati odraslih 
borov naravnega pomlajanja. Redke posamične 
semenjake v fazi gošče najdemo na brežini ceste in 
na zaraščajočem se travniku v mačkovcu. očitno 
črni bor po vzkalitvi ni dovolj konkurenčno 
močan v boju za svetlobo, saj ga takoj prerastejo 
termofilni listavci in leska. 

3 UKrePI
V perspektivnih skupinah črnega bora, kjer se med 
krošnje vraščajo termofilni listavci, je potrebno 
izbiralno redčenje zaradi odstranjevanja konku-
rence v tleh in krošnjah.

Pozimi načrtujemo posek dostopnih borov, 
ki imajo suhe več kot 80 % krošnje. Dodatnih 
ukrepov, kot je uničevanje vej in storžev, ne 
moremo zagotoviti.

naslednjo pomlad je treba enoletni nasad 
črnega bora tretirati z borovimi pripravki in pred 
začetkom vegetacijske dobe dodatno pognojiti. 
(Jurc, 2007)

čeprav je črni bor postal posebnost blejskih 
osamelcev, ne načrtujemo novih izpopolnitev, 
dokler se gradacija glive Diplodea pinea ne umiri.

4 lIterAtUrA:
Jurc, D.1995. Zapisnik GiS: Sušenje črnega bora pri 

Blejskem gradu, Ljubljana (tri strani)
Jurc,D.:2007. Zdravje gozda, Bori, GV, letnik 65, št 7–8 
ZGS: 2011. Letno poročilo o delu in stanju gozdov v 

letu 2010, oE Bled
Vida Papler - Lampe, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za 

gozdove, območna enota Bled

Št. lokacija Št. borov starost stopnja poškodovanosti

1 Grad nad cerkvijo 50 stari zelo močna
2 Grajska skala 30 srednja rahla
3 Grad-Višce 15 stari močna
4 Kopališče 70 mladovje močna
5 Tribune 2 srednja rahla
6 Dobe 2 stari rahla
7 Viktorija 5 stari močna
8 Beli dvor 10 srednja močna
9 Vrh Straže 20 stari močna

10 nad Zako 15 srednja močna
11 osojnica Boh B 70 srednja zelo močna
12 mačkovec 50 srednja zelo močna
13 Sabothy 70 stari zelo močna
14 Pristava 2 stari močna
15 Vila Bled 5 srednja močna
16 Zazer 4 mladovje rahla

skupaj 420

Poškodovanost: rahla – ◄ posamični odmrli mladi poganjki
močna – ■ posamične odmrle veje
zelo močna – ● posamična odmrla drevesa (glej sliko 1)
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1  Uvod
V sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), 
območne enote (oE) maribor, in Gozdarskega 
inštituta Slovenije (GiS) iz Ljubljane smo letos 
organizirali že tradicionalno terensko delavnico 
Javne gozdarske službe (JGS), na kateri smo 
obravnavali gozdna rastišča in vegetacijo. 

Letošnja delavnica, ki je potekala 9. maja 
2012 na območju oE maribor (Kutnar in sod., 
2012a), je bila že četrta tovrstna. Vendar so 
že pred skupnimi delavnicami ZGS in GiS na 

1 dr. L. K., Gozdarski inštitut Slovenije, oddelek za gozdno 
ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 dr. m. C., Zavod za gozdove Slovenije, oE maribor, 
Tyrševa 15, 2000 maribor
3 dr. m. K., Gozdarski inštitut Slovenije, oddelek za 
gozdno ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4 mag. L.C., Zavod za gozdove Slovenije, oE maribor, 
Tyrševa 15, 2000 maribor
5 dr. P. S., Gozdarski inštitut Slovenije, oddelek za gozdno 
ekologijo, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

GDK 188+62(497.4maribor)(045)=163.6

Poznavanje rastišč in vegetacije kot podlaga gozdnogospodarskega 
načrtovanja. delavnica javne gozdarske službe na območni enoti 
maribor
Knowledge of Sites and Vegetation as the Basis for Silvicultural Planning
Workshop by Public Forestry Service at Regional Unit Maribor

Lado KUTnAR1, mateja CoJZER2, milan KoBAL3, Ljubo CEnčič4, Primož Simončič5

Izvleček
Kutnar, L., Cojzer, m., Kobal, m., Cenčič, L., Simončič, P.: Poznavanje rastišč in vegetacije kot podlaga 
gozdnogospodarskega načrtovanja: Delavnica Javne gozdarske službe na območni enoti maribor. Gozdarski 
vestnik, 70/2012, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 13. Prevod Breda misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila marjetka Šivic.
V prispevku so prikazana različna rastišča in vegetacija na območni enoti maribor. Po predhodnih terenskih 
delavnicah, ki sta jih skupaj organizirala Zavod za gozdove Slovenije, oE maribor, in Gozdarski inštitut Slovenije v 
gozdnogospodarskih enotah (GGE) Vzhodno Pohorje (2007), Lešje (2008) in Zgornje Dravsko polje (2009), smo  leta 
2012 proučevali rastiščne razmere v GGE Selnica. namen terenskih delavnic Javne gozdarske službe je preverjanje 
in priprava vsebinskih podlag s področja gozdnih rastišč, tal in vegetacije za potrebe izdelave gozdnogospodarskih 
načrtov. Poznavanje rastiščnih razmer in potencialne vegetacije je pomembno za ustrezno gozdnogospodarsko 
načrtovanje in aktivno sonaravno usmerjanje razvoja gozdov.
Ključne besede: gozdno rastišče, potencialna vegetacija, tla, gozdnogospodarsko načrtovanje, sonaravni razvoj 
gozda, prenos znanja.

Abstract
Kutnar, L., Cojzer, m., Kobal, m., Cenčič, L., Simončič, P.: Knowledge of Sites and Vegetation as the Basis for 
Silvicultural Planning: Workshop by Public Forestry Service at Regional Unit maribor.  Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 70/2012, vol. 10. in Slovenian, abstract in English, lit. quot. 13. Translated by 
Breda misja, proofreading of the Slovenian text marjetka Šivic.
The article presents diverse sites and vegetation in the Regional Unit maribor. After foregoing field workshops 
organized by Slovenia Forest Service, RU maribor, and Slovenian Forestry institute in forest management units 
(FmU) Eastern Pohorje (2007), Lešje (2008), and Upper Drava Field (2009) we studied site conditions in FmU 
Selnica in 2012. The purpose of field workshops by Public Forestry Service is checking and preparation of contentual 
bases in the field of forest sites, soil, and vegetation needed for preparing forest management plans. Knowledge 
of site conditions and potential vegetation is important for appropriate forest management planning and active 
close-to-nature directing of forest development.  
Key words: forest site, potential vegetation, forest management planning, close-to-nature forest development, 
transfer of knowledge.

oE maribor organizirali podobne delavnice za 
potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja, na 

katerih so sodelavci ZGS spoznavali različna 
gozdna rastišča. 

Leta 2007 je bila na oE maribor organizirana 
prva skupna delavnica omenjenih inštitucij, ki je 
bila namenjena spoznavanju rastišč in vegetacije; 
potekala je v GGE Vzhodno Pohorje (Urbančič in 
sod., 2007). V naslednjih letih sta bili organizirani 
delavnici v GGE Lešje na območju maceljskega 
gorja (Cojzer in sod., 2008) in v GGE Zgornje 
Dravsko polje (Kutnar in sod., 2009). 

2  dosedAnje ProUčevAnje 
rAstIŠč nA oe mArIbor

na vseh dosedanjih terenskih delavnicah Javne 
gozdarske službe smo spoznavali zelo različna 
rastišča in vegetacijo na oE maribor. na hipoglej-
nih tleh v vznožju Pohorja smo opazovali sestoje, 
ki jih uvrščamo v združbo (asociacijo) črne jelše 
s podaljšanim šašem (Carici elongate-Alnetum 
glutinosae) (Urbančič in sod., 2007), ki jo po 
novejši tipologiji opredeljujemo kot rastiščni tip 
nižinsko črnojelševje (Kutnar in sod., 2012b). V 
nekoliko manj mokrih rastiščih se gozd na psev-
dogleju razvija v smeri potencialne združbe belega 
gabra z dobom (Querco roboris-Carpinetum), ki 
ga uvrščamo v rastiščni tip dobovje in dobovo 
belogabrovje. 

na bolj osušenih distričnih rjavih tleh smo 
spoznavali združbo belega gabra z borovnico 
(Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli) oz. kislo-
ljubno gradnovo belogabrovje (Kutnar in sod., 
2012b). V nekoliko višjih legah smo na distričnih 
tleh spoznavali potencialno združbo bukve s 
pravim kostanjem (Castaneo-Fagetum sylvaticae 
var. geogr. Hieracium rotundatum, sin.: Querco-
-Luzulo-Fagetum var. geogr. Hieracium transsilva-
nicum) (Urbančič in sod., 2007) oz. rastiščni tip 
kisloljubno gradnovo bukovje. nekaj podobnih 
rastišč smo spoznali tudi na območju maclja 
(Cojzer in sod., 2008).

V višjih legah na Pohorju na bolj kamnitih oz. 
skalnatih površinah in plitvih distričnih tleh se 
pojavlja gozd bukve z belkasto bekico, geografska 
varianta s trilistno penušo (Luzulo-Fagetum var. 
geogr. Cardamine trifolia) (Urbančič in sod., 2007) 
oz. kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z 
belkasto bekico (Kutnar in sod., 2012b).

na območju maceljskega gorja smo spozna-
vali nekoliko drugačna rastišča kot na območju 
vzhodnega Pohorja. na globokih, koluvialnih 
evtričnih rjavih tleh se na proučevanem območju 
pojavlja združba jelke z luskastodlakavo glistov-
nico (Polystichum setiferi-Abietetum) (Cojzer in 
sod., 2008) oz. rastiščni tip jelovje s praprotmi. 

V plitvejših koluvialnih tleh na tem območju 
raste tudi gozd gorskega javorja z gorskim brestom 

(Ulmo-Aceretum pseudoplatani oz. Dryopterido 
affini-Aceretum pseudoplatani), ki pripada rastišč-
nemu tipu javorovje s praprotmi. V teh predelih 
smo spoznavali tudi bukove gozdove z gradnom 
(Hedero-Fagetum, sin. Querco petraeae-Fagetum), 
in sicer posebno geografsko varianto združbe z 
luskastodlakavo podlesnico (Hedero-Fagetum var. 
geogr. Polystichum setiferum) (Cojzer in sod., 2008). 
Ta rastišča uvrščamo v rastiščni tip gradnovo bukovje 
na izpranih tleh. V nekoliko višjih predelih maclja 
smo si ogledali gozdne sestoje, ki jih lahko uvrstimo 
v združbo (asociacijo) bukve s širokolistno grašico 
(Vicio oroboidi-Fagetum) oz. širše v predpanonsko 
podgorsko bukovje (Kutnar in sod., 2012b). 

na Zgornjem Dravskem polju smo na terenski 
delavnici v letu 2009 spoznavali predvsem gozdne 
združbe in rastišča v ravninskem predelu (Kutnar 
in sod., 2009). na fluvioglacialnem produ na dra-
vskih terasah, kjer so se razvile skeletne, srednje 
globoke do globoke sprsteninaste rendzine smo 
v pretežno kmetijski krajini spoznavali fragmente 
gozda belega gabra z dobom (Querco roboris-Car-
pinetum), ki bi ga po novejši opredelitvi (čarni 
in sod., 2008a, 2008b) lahko pogojno uvrstili v 
združbo doba z navadnim kovačnikom (Lonicero 
caprifolii-Quercetum roboris). na pobočju se gozd 
postopoma spreminja in te sestoje lahko že uvr-
stimo v združbo belega gabra z gradnom, oblika 
s tevjem (Querco-Carpinetum var. Hacquetia). 
Po novejši opredelitvi po marinčku in čarniju 
(2002) lahko ta gozd uvrstimo v združbo belega 
gabra s čremso (Pruno padi-Carpinetum = sin. 
Carpinetum subpannonicum), ki je značilna 
združba ravninskega in delno gričevnatega sveta 
subpanonskega območja. Po tipologiji gozdnih 
rastišč pa to združbo uvrščamo v predpanonsko 
gradnovo belogabrovje (Kutnar in sod., 2012b). 

na aluvialnem obrežju Drave in v obliki otokov 
v strugi so plitva do srednje globoka nerazvita 
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obrečna tla, ki jih reka občasno (približno 3-krat 
na leto) poplavlja. Ta rastišča poraščajo različni 
grmiščni pionirski stadiji vrb, ki so bili v preteklosti 
uvrščeni v kategorijo Salicetum gr. in jih po novem 
opredeljujemo kot grmišče mandljevolistne vrbe 
(Salicetum triandrae). na nekoliko bolj ustaljenih 
tleh ob reki raste vrbovje s topolom (asociacija 
Salici-Populetum) oz. novejše opredeljene združba 
bele vrbe (Salicetum albae), v kateri vrste že dose-
gajo drevesno plast in predstavljajo dolgotrajnejši 
stadij v teh rastiščnih razmerah. 

na starejši fluvioglacialni terasi so se na produ 
in pesku razvila plitva humozna srednje globoka 
do globoka tipična distrična rjava tla s prhninasto 
obliko humusa. Gozdne sestoje na tej lokaciji 
lahko uvrstimo v acidofilno združbo belega gabra 
z gradnom (Querco-Carpinetum var. Luzula). Po 
novejši klasifikaciji združb (marinček in čarni, 
2002) je ta opisana kot združba belega gabra z 
borovnico (Vaccinio myrtilli-Carpinetum = sin. 
Luzulo-Carpinetum). na tem območju je gozd 
belega gabra zelo degradiran in spremenjen v 
drugotne sestoje rdečega bora s primesjo smreke 
in posameznih listavcev.

3  ProUčevAnje rAstIŠč nA oe 
mArIbor v letU 2012 

3.1  namen spoznavanja rastišč za 
potrebe gozdnogospodarskega 
načrtovanja

namen tudi letošnje terenske delavnice, ki je pote-
kala v Gozdnogospodarski enoti (GGE) Selnica, 
je bil preverjanje in priprava vsebinskih podlag 
za potrebe izdelave gozdnogospodarskega načrta 
enote. Poznavanje naravnih razmer in potenci-
alne vegetacije, ki bi se pojavljala na določenem 
rastišču ob nemotenem naravnem razvoju gozda, 
je ključnega pomena za gozdnogospodarsko 
načrtovanje in aktivno usmerjanje razvoja gozdov. 
na podlagi poznavanja potencialne vegetacije 
si lahko ustvarimo razmeroma dobro sliko o 
naravni drevesni sestavi določenega območja. na 
podlagi tega oblikujemo ciljno drevesno sestavo in 
gozdnogojitvene usmeritve ter ukrepe, s katerimi 
poskušamo usmerjati razvoj gozda čim bolj proti 
naravni podobi.

Gozdnogospodarski načrt enote Selnica z 
obdobjem veljavnosti 2013–2022 je bil pripravljen 

na podlagi Pravilnika o načrtih za gospodarjenje 
z gozdovi in upravljanje z divjadjo (2010). Z 
namenom spoznavanja rastiščnih razmer v izbrani 
enoti smo predhodno opravili ogled rastišč in 
vegetacije na terenu. Glede na zbrane informa-
cije (teren, literatura, informacijske baze) smo 
pripravili učno gradivo (Kutnar in sod., 2012a), 
v katerem so opisno in slikovno prikazane talne 
in vegetacijske razmere v tej enoti. Za potrebe 
priprave letošnje delavnice smo vzeli tudi nekaj 
reprezentativnih talnih vzorcev, ki smo ji analizirali 
v Laboratoriju za gozdno ekologijo Gozdarskega 
inštituta Slovenije. Poleg večje pozornosti talnim 
razmeram smo na tokratni delavnici na osnovi 
analiz obstoječih sestojnih podatkov s stalnih 
vzorčnih ploskev Zavoda za gozdove več časa 
namenili tudi sestojnim parametrom in njihovi 
odvisnosti od rastiščnih dejavnikov.

3.2  splošne značilnosti območja gge 
selnica

Gozdnogospodarska enota Selnica leži v celoti 
na levem bregu reke Drave in zajema vzhodni 
del kozjaškega pogorja in zahodne obronke Slo-
venskih goric. Zahodni del enote je višji in bolj 
gozdnat, vzhodni del pa je krajinsko pestrejši z 
značilno razdrobljeno gozdno posestjo ter nižjimi 
nadmorskimi višinami. od Dravske doline proti 
severu se dvigajo strma, zelo razčlenjena pobočja. 
V enoti se srečujeta dva podnebna tipa: za vzhodni 
del enote je značilno subpanonsko podnebje, ki 
proti zahodu prehaja v zmerno vlažno, prehodno, 
predalpsko podnebje. 

Ravnino ob Dravi med mariborom in Selnico 
ob Dravi (predvsem Selniško polje) sestavljajo 
aluvialni prodnati nanosi iz kvartarja /würm 
(mioč, 1977; Gozdnogospodarski načrt …, 2003). 
Ponekod so nanosi vezani v konglomerate. Severno 
od maribora (vzhodni del GGE) je manjši gričev-
nat predel z več gline oz. peska iz pleistocena, ki 
prehaja v peščenjake ali peščen lapor. Višje predele 
Kozjaka sestavljajo metamorfne silikatne skrilave 
kamnine: blestniki, filiti in amfiboliti iz predkam-
brija. na območju okrog Sv. Duha na ostrem 
vrhu se pojavi miocenski apnenec (mioč, 1977).

V dolini Drave prevladujejo obrečna tla; glede 
na nasičenost z bazami so lahko evtrična oz. dis-
trična, odvisno od mineralne sestave prodnatih 

nanosov oz. matične podlage. V zahodnem delu 
GGE, na strmejših naklonih, so se na metamorfnih 
kamninah (blestnik, amfibolit) razvili rankerji. 
Tovrstna tla so malo nasičena z bazami in so 
revna s hranljivimi snovmi. na manjših naklonih 
ranker na območju magmatskih kamnin prehaja v 
distrična rjava tla. Kjer je matična podlaga pešče-
njak, peščen lapor, so se razvila evtrična rjava tla, 
predvsem zaradi karbonatnega veziva (vzhodni 
del GGE). na položnih legah so tla, ob primernem 
obdelovanju, primerna za gojenje kulturnih rastlin. 
V manjšem deležu se na matični podlagi iz peska 
in gline v enoti pojavlja tudi distrični psevdoglej.

Gričevnate predele enote poraščajo pretežno 
gozdovi bukve in gradna, toplejše lege pa poraščajo 
gozdovi bukve, kostanja in smreke. V višjih legah 
in senčnih jarkih prevladujejo sestoji jelke, katerim 
je redno primešana smreka, redkeje tudi bukev. 
Selniško dobravo in dravske terase poraščajo 
drugotni gozdovi rdečega bora, primes jelke v 
teh gozdovih pa kaže na posebne podnebne in 
talne razmere, ki so v tem delu enote. Gozdovi 
vzhodnega dela enote ležijo v subpanonskem 
fitogeografskem območju, gozdovi zahodnega 
dela enote pa v alpskem območju (Wraber, 1969). 

na celotnem območju enote je opazen močan 
antropogeni vpliv, ki je posebno izrazit v bukovih 
in hrastovih gozdovih. človekov vpliv se izraža v 
različno spremenjeni drevesni sestavi ter močnej-
ših degradacijskih procesih v tleh. Sicer pa imajo 
ti gozdovi močno regeneracijsko sposobnost, 
kar se kaže v bogatem naravnem pomlajevanju. 
Pretežni del gozdov je nastal z naravnim pomla-
jevanjem. izjema so manjše površine smrekovih 
monokultur, redkeje drugih iglavcev (duglazija, 
zeleni bor). V enoti ni panjevskih gozdov, v sesto-
jih se pojavljajo le posamezna panjevska drevesa 
kostanja in belega gabra.

3.3  Izbrane ogledne točke in njihova 
problematika

na prvi ogledni točki v gozdnogospodarski enoti 
Selnica (Gerečja vas) smo si na dravski terasi ogle-
dali drugotni gozd rdečega bora (Pinus sylvestris) 
(slika 1). Drugotni gozd se je razvil na distričnih 
rjavih tleh zaradi dolgotrajnejšega intenzivnega 
človekovega izkoriščanja. Po predvidevanji naj 
bi nastal na rastiščih primarne združbe bukve 
s kostanjem (Castaneo-Fagetum sylvaticae) oz. 

Slika 1: Drugotni gozd rdečega bora (Pinus sylvestris) je posledica dolgotrajnejšega intenzivnega človekovega 
izkoriščanja. (Foto: L. Kutnar)
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združbe gradna in bukve z belkasto bekico 
(Querco-Luzulo-Fagetum).

Distrična rjava tla (slika 2), ki so značilna za 
to območje, so nastala na kislih, nekarbonatnih 
kamninah. Stopnja nasičenosti izmenljivega dela 
tal z bazami (v Bv horizontu) ne presega 50 %, 
pH-vrednost tal pa je nižja od 5.

na to, da so ti gozdovi rdečega bora drugotni, 
zanesljivo kaže t. i. obnovilna sukcesija, ki jasno 
poteka v smeri primarne združbe kisloljubnega 
gradnovega bukovja (opisana kot združba Casta-
neo-Fagetum sylvaticae, sin. Querco-Luzulo-Fage-
tum,). Ta drugotna kisloljubna rdečeborovja se 
očitno razlikujejo od primarnih rdečeborovij, 
ki po navadi poraščajo najbolj skromna sušna 
rastišča po grebenih in skalnatih temenih, na 
slabo razvitih, skeletnih rankerjih in plitvejših 
distričnih tleh na silikatnih kamninah. Tovr-
stne dolgotrajne degradacijske stadije z rdečim 
borom, ki smo jih spoznali na tem mestu, lahko 
zaradi njihovega nastanka poimenujemo tudi t. i. 
'steljniško rdečeborovje' (Kutnar in sod., 2012b). 
Drugotno kisloljubno rdečeborovje je predvidoma 

Slika 2: Distrična rjava tla v gozdu kostanja in bukve 
(Castaneo-Fagetum sylvaticae) na dravski terasi (foto: 
m. Kobal)

nastalo zaradi dolgotrajnega in sistematičnega 
izkoriščanja organske snovi iz gozda. 

Pri opuščanju steljarjenja ali pa ob podaljševa-
nju cikla steljarjenja se v steljniškem rdečeborovju 
sproži obnovilna sukcesija, v kateri največkrat 
opravlja glavno vlogo edifikatorja smreka, v 
tem primeru pa ima zaradi specifičnih razmer 
to pomembno vlogo tudi jelka (slika 3). Poleg 
obeh vrst se postopoma uveljavljajo listavci 
(hrasti, kostanj, bukev, jerebika) (slika 4). S temi 
spremembami se začne produkcija v pritalni 
zeliščni in grmiščni plasti zelo zmanjševati in 
funkcija proizvodnje stelje se zmanjša, steljnika 
ni več. Rastišča, porasla z drugotnimi steljniškimi 
rdečeborovji, kjer se že jasno nakazuje progresiven 
proces obnovilne sukcesije, uvrščamo v pripada-
joče skupine listnatih gozdov (slika 5). največkrat 
so to kisloljubno gradnovo belogabrovje, kislo-
ljubno gradnovo bukovje in različno kisloljubno 
bukovje (Kutnar in sod., 2012b).

na nižjih legah proti rečni strugi Drave rastišča 
kisloljubnega gradnovega bukovja prehajajo v 
rastišča kisloljubnega gradnovega belogabrovja, ki 

Slika 3: intenzivno pomlajevanje jelke v drugotnem 
gozdu rdečega bora nakazuje ugodne mikroklimatske in 
talne razmere, pri čemer proces ni moten zaradi vpliva 
divjadi. (Foto: L. Kutnar)

Slika 4: V nekdanjih skoraj čistih sestojih rdečega bora (Pinus sylvestris) s primesjo smreke (Picea abies) se postopoma 
vraščajo navadna jelka (Abies alba), bukev (Fagus sylvatica) in graden (Quercus petraea). (Foto: L. Kutnar)

Slika 5: Listavci, kot so bukev, graden in kostanj, se postopoma vračajo na primarna rastišča združbe bukve s 
kostanjem (Castaneo-Fagetum sylvaticae). (Foto: L. Kutnar)
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je bilo fitocenološko opredeljeno kot združba 
belega gabra z borovnico (Vaccinio myrtilli-
-Carpinetum betuli). 

na drugi ogledni točki, ki je bila na Žavcer-
jevem vrhu, na severni strani nad dolino Drave, 
se na širšem območju pojavljajo različne oblike 
jelovja s praprotmi (Kutnar in sod., 2012b). Fito-
cenološko so gozdovi širšega območja opredeljeni 
kot združba jelke z okroglolistno lakoto (Galio 
rotundifolii-Abietetum) ali pred tem kot združba 

ustalitvijo in osušitvijo terena nastajajo bolj zaki-
sane oblike tal (sliki 7 in 8), vzporedno s tem pa se 
naglo zmanjšujeta tudi produktivna sposobnost 
tal in vrstna pestrost. Zaradi teh procesov se ta 
jelova združba zelo približa smrekovim združ-
bam z večjim deležem t. i. piceetalnih elementov. 
Tako se na ožjem območju ogledne točke na 
Žavcarjevem vrhu pojavlja bolj zakisana oblika 
te združbe, in sicer z okroglolistno škržolico (- 
hieracietosum). Ta oblika združbe se pojavlja na 
hladnejših pobočjih in grebenih. 

V sestojih na Žavcarjevem vrhu lahko tla 
uvrstimo v tip distričnih rjavih tal, podobno kot 
tla na prvi ogledni točki.

Tretja ogledna točka je bila izbrana na pobo-
čju nad Kamnico pri mariboru. V prejšnjih 
proučevanjih je omenjeno (Smole, 1979), da tod 
raste gozd rdečega bora in malega jesena (Pinus 
sylvestris-Fraxinus ornus assoc.). To je začasna 
oznaka za stadijalno obliko, ki pa ni bila opisana 
kot samostojna asociacija. Stadij malega jesena in 
rdečega bora je drugotni termofilni gozd (slika 9) 
na evtričnih rjavih tleh z razmeroma ugodnimi 
značilnostmi. Evtrična rjava tla so nastala na 
nevtralnih in bazičnih kamninah (slika 10). Ta 

Slika 6: Siromašnejša, sušnejša oblika jelovja s praprotmi (foto: L. Kutnar)

Slika 7: Proučevanje tal s pomočjo pedološke sonde 
daje pomembno informacijo o rastiščnih razmerah. 
(Foto: L. Kutnar)

jelke z Borrerjevo glistovnico (Dryopterido affini-Abie-
tetum) (slika 6). Združba je edafsko in mezoklimatsko 
pogojena; zanjo je namreč značilno, da se pojavlja na 
hladnih severnih pobočjih ter v globljih in senčnih, 
vlažnejših jarkih v nadmorskih višinah od 300 do 900 
metrov. Porašča predvsem distrična rjava tla. 

na izbrani ogledni točki nad kočo na Žavcarjevem 
vrhu smo opazovali posebno obliko te združbe, kjer z 

Slika 8: Zaradi obilnejših padavin in hladnejšega podnebja je 
na proučevanem območju pogost humus – prhnina, surovi 
humus, ki kaže na počasnejši razkroj organske snovi, iglavci 
pa zaradi sestave opada vplivajo na nastajanje surovega 
humusa. (Foto: m. Kobal)

Slika 9: V drugotni gozd rdečega bora (Pinus sylvestris) in malega jesena (Fraxinus ornus) se vraščajo številni 
termofilni listavci. (Foto: L. Kutnar)

Slika 10: Primer evtričnih rjavih tal (foto: m. Kobal)

tla imajo slabo kislo do nevtralno reakcijo (pH-
-vrednost tal nad 5,0; po navadi od 6,0 do 7,0), z 
visoko stopnjo zasičenosti z bazami (V = 70–80 
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Slika 11: navadna medenika (Melittis melissophyllum) 
je eden od pokazateljev toplejših in sušnejših razmer na 
pobočju nad Kamnico. (Foto: L. Kutnar)

Slika 12: na ugodnejših legah drugotni gozd rdečega bora in malega jesena postopoma prehaja v toploljubnejšo 
obliko gradnovega belogabrovja. (Foto: L. Kutnar)

%) in razmeroma visoko kationsko izmenjalno 
kapaciteto (T = 30–40 mmol/100g tal). 

Glede na izrazito južno eksponirane, tople 
in sušne lege (slika 11) sklepamo, da bi rastišča 
pripisali združbi toploljubnih listnatih gozdov 
ali pa sušnejših oblik gradnovega belogabrovja 
(slika 12) ali gradnovega bukovja (Kutnar in 
sod., 2012b). Glede na kratkotrajen ogled terena 
brez analitičnega proučevanja vegetacijskih in 
talnih razmer bi lahko te sestoje začasno uvrstili 
v združbo gradna s črnim grahorjem (Lathyro 
nigri-Quercetum petraeae), ki je bila kasneje 
opisana kot združba gradna z barvilno mačino 
(Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae). Zanjo 
so značilna strma, izrazito prisojna in kamnita 
pobočja.

3.4 sestojne razmere na območju gge 
V analizo o sestojnih razmerah je bilo na 
prvi ogledni točki v Gerečji vasi (slika 13) 
vključenih enajst stalnih vzorčnih ploskev 
(v nadaljevanju SVP) velikosti 5 arov (mreža 
ploskev je 500 x 500 m). na drugi (Žavcarjev 

Slika 13: ogledne točke 1 - Gerečja vas (slika levo), 2 - Žavcarjev vrh (slika v sredini) in 3 - Kamnica (slika desno) 
in razporeditev stalnih vzorčnih ploskev

vrh) in tretji (Kamnica) ogledni točki je bilo v 
analizo zajetih po deset SVP, prav tako velikosti 
5 arov. na vseh treh oglednih točkah so bile 
SVP izbrane na podlagi podobnih rastiščnih 
razmer oz. gozdnih združb.

na sliki 14 je prikazana frekvenčna porazde-
litev števila dreves glede na debelinsko stopnjo 
na treh oglednih točkah v GGE Selnica. na vseh 
treh lokacijah frekvenčna porazdelitev števila 

Slika 14: Frekvenčne porazdelitve števila dreves po debelinskih stopnjah za smreko (P.A.), jelko (A.A.), rdeči bor 
(P.S.), bukev (F.S.), graden (Q.P.) ter pravi kostanj (C.S.) iz podatkov SVP na treh območjih v GGE Selnica

dreves spominja na frekvenčno porazdelitev, 
značilno za prebiralne gozdove. na prvi ogledni 
točki (Gerečja vas) v višjih debelinskih stopnjah 
prevladuje rdeči bor, ki dosega tudi največje 
debeline, v nižjih debelinskih stopnjah pa pravi 
kostanj in smreka. Posledično zavzema največji 
delež v lesni zalogi rdeči bor, sledita mu smreka in 
pravi kostanj. na drugi ogledni točki (Žavcarjev 
vrh) v nižjih debelinskih stopnjah prevladuje 

Slika 15: Lesna zaloga (levo), tekoči letni prirastek (v sredini) in tekoči prirastek glede na lesno zalogo (desno) iz 
podatkov SVP na treh območjih v GGE Selnica
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jelka, v višjih debelinskih stopnjah pa smreka. 
V nižjih debelinskih stopnjah se pojavlja tudi 
bukev. Sicer v lesni zalogi prevladujeta smreka 
in jelka. na tretji ogledni točki (v Kamnici) so 
različne drevesne vrste enakomerneje zastopane 
po debelinskih stopnjah, prevladuje pa bukev.

V povprečju imajo največjo lesno zalogo sestoji 
na Žavcarjevem vrhu (429 m3/ha), sledijo sestoji v 
Gerečji vasi (307 m3/ha), najmanjšo lesno zalogo 
imajo sestoji v Kamnici (232 m3/ha). Količinam 
lesnih zalog na oglednih točkah sledijo tudi tekoči 
letni prirastki. največji je prav tako na Žavcarjevem 
vrhu (15,2 m3/ha/leto), kar znaša 4,0 % od lesne 
zaloge, v Gerečji vasi znaša 11,4 m3/ha/leto, kar 
je 3,8 % od lesne zaloge, najmanjši je v Kamnici, 
in sicer 6,4 m3/ha/leto kar znaša 2,9 % od lesne 
zaloge (slika 15).

4  zAKljUčeK
Že tradicionalna, četrta terenska delavnica Javne 
gozdarske službe, ki je potekala v soorganiza-
ciji ZGS oE maribor in Gozdarskega inštituta 
Slovenije (Kutnar in sod., 2012a), je še dodatno 
utrdila sodelovanje med obema inštitucijama 

Slika 16: Udeleženci terenske delavnice na območju GGE Selnica med diskusijo (foto: L. Kutnar)

(slika 16). Skupno sodelovanje prinaša tudi mnoge 
obojestranske koristi, ki prispevajo k izboljšanju 
strokovnega in raziskovalnega dela. Ponovno se 
je potrdil izjemen pomen poznavanja gozdnih 
rastišč, vegetacije in tal za ustrezno sonaravno 
usmerjanje razvoja gozdov. Tovrstne delavnice 
so lahko pomemben prispevek k stalnemu izpo-
polnjevanju koncepta gozdnogospodarskega 
načrtovanja na različnih nivojih. 
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V okviru delovne skupine za pripravo stališč do 
sprememb in dopolnitev Zakona o gozdovih, ki 
jo je letos imenoval senat oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, smo največ pozornosti 
namenili razvoju organiziranosti gozdarstva v 
Sloveniji, del pa tudi drugim razvojnim vpraša-
njem gozdarstva; eno izmed njih je gozdarsko 
načrtovanje. Posredujemo stališča, ki naj prispe-
vajo k razpravam o posodabljanju načrtovanja v 
gozdarstvu. 

Pomen in naloge gozdarskega načrtovanja

Gozdarsko načrtovanje je pomembno orodje za 
uresničevanje koncepta gospodarjenja z gozdovi v 
Sloveniji, ki je opredeljen z Zakonom o gozdovih 
(1993) in Resolucijo o nacionalnem gozdnem 
programu (2003). načrtovanje je torej instru-
ment gozdarske politike, hkrati pa je namenjeno 
lastnikom gozdov in vsem drugim izvajalcem v 
gozdnem prostoru. Pomembna naloga gozdarskega 
načrtovanja je sodelovanje z različnimi institu-
cijami, ki delujejo v gozdnem prostoru, in tudi z 
institucijami, ki načrtujejo rabo širšega prostora. 

odločitve o gospodarjenju z gozdovi so 
pomembne na različnih ravneh – od sestoja in 
zasebne gozdne posesti do krajinske in regionalne 
ter nacionalne ravni – zato je načrtovanje vedno 
organizirano hierarhično na različnih ravneh. 
izdelava načrtov je del nalog gozdarskega načr-
tovanja; druge pomembne naloge pri upravljanju 
gozdov so spremljava izvedbe ukrepov in presoja 
učinkovitosti gospodarjenja, spremljanje razvoja 
gozdov, priprava različnih podlag za javno gozdar-
sko službo, ministrstvo in druge institucije, letnih 
načrtov in poročil, sodelovanje v prostorskem 
načrtovanju itn.

Pomen načrtnega upravljanja gozdov je pogojen 
z obsežnim prostorom, dolgimi proizvodnimi 
cikli, kompleksno naravo gozdnih ekosistemov, 
velikim javnim pomenom gozdov ter množico 
lastnikov in različnih interesnih skupin v gozdnem 
prostoru. Zaradi večje lesnoproizvodne rabe 
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gozdov v prihodnosti ter vse večjega okoljskega 
in socialnega pomena gozdov se bo povečeval 
pomen gozdarskega načrtovanja.

stroški in racionalizacija
V zadnjem letu je delovanje javne gozdarske 
službe zaradi nezadostnih sredstev omejeno in 
posledično v nasprotju s pravnimi predpisi in 
sprejetimi usmeritvami s tega področja. Po podat-
kih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) stroški za 
načrtovanje niso visoki, sploh če jih primerjamo 
s tujino ali drugimi podobnimi dejavnostmi v 
Sloveniji, pomenom načrtovanja in upravljanja 
v okviru pristojnosti, ki jih ima ZGS. Zahtevo po 
racionalizaciji gozdarskega načrtovanja je zato 
treba usmeriti predvsem v posodabljanje in s tem 
večjo učinkovitost in kakovost načrtovanja, hkrati 
pa je treba nujno zagotoviti zadostna sredstva za 
nemoteno delovanje. Presoja in posodobitev sta 
potrebni zaradi različnih razlogov, najpomemb-
nejši so: 1) v obdobju od uveljavitve sprememb 
na področju načrtovanja do danes so pridobljene 
izkušnje, ki nakazujejo prednosti in slabosti 
zasnove načrtovanja, 2) okvirni pogoji gospodar-
jenja z gozdovi so se v tem obdobju spremenili, 
3) računsko sodišče, nekatere druge institucije in 
posamezni raziskovalci so opozorili na nekatere 
nedoslednosti pri upravljanju gozdov, 4) novo 
znanje in nove tehnološke možnosti.

Glede na sprejete temeljne dokumente, 
pomembne za gozdarstvo v Sloveniji, spremenjene 
okvirne pogoje pri gospodarjenju z gozdovi, slabo-
sti dosedanjega načrtovanja, ki so bile omenjene v 
različnih poročilih ter strokovnih in znanstvenih 
člankih, in zglede iz tujine predlagamo usmeritve 
po vsebinskih sklopih.

gozdarska politika in načrtovanje
Gozdarsko načrtovanje je pomembno orodje 
gozdarske politike, ki pa ni bilo povsem učinko-
vito izrabljeno. Gozdarska politika mora biti bolj 
premišljena kot doslej, saj se neposredno odraža 

Gozdarstvo v času in prostoru
v gozdnogospodarskih načrtih. Tako je na primer 
Program razvoja gozdov v Sloveniji (1996) določil 
relativno nizko rabo gozdov (okoli 60 % prirastka 
gozdov), kar se je odrazilo v višini načrtovanega 
poseka v gozdnogospodarskih načrtih.

Poglavitna naloga načrtovanja je uresničevanje 
večnamenskega, sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja v konkretnih naravnih in družbe-
nogospodarskih razmerah. Te so znotraj gozdnega 
prostora Slovenije zelo različne. Pomembne naloge 
načrtovanja, povezane z gozdarsko politiko, so 
še: določanje območij z različnim ukrepanjem, 
izdelava predlogov kategorizacije gozdov, dolo-
čanje prioritet pri gospodarjenju z gozdovi, dolo-
čanje območij za (so)financiranje del, določanje 
območij z različno intenzivnostjo gospodarjenja, 
prilagajanje gospodarjenja z gozdovi aktualnim 
(mednarodnim) razmeram, podlaga za pridobi-
vanje evropskih sredstev, poročanje itn. Podatki 
o uresničevanju načrtov so pomembna povratna 
informacija za spremembe gozdarske politike.

sodelovanje z lastniki in javnostjo
načrti so pomemben in hkrati še ne zadosti izko-
riščen instrument sodelovanja in povezovanja z 
drugimi dejavnostmi ter razvojnimi aktivnostmi, 
kot so razvoj podeželja, lesne industrije, turistične 
dejavnosti in podobno. načrti naj bodo bolj kot 
doslej vzvod za proaktivno delovanje gozdarske 
službe, predvsem pri sodelovanju z gozdnimi 
posestniki, njihovem povezovanju pa tudi v 
povezovanju z drugimi interesnimi skupinami 
in institucijami na lokalni in regionalni ravni. 

Sodelovanje z lastniki gozda je treba inten-
zivirati in tudi bolj upoštevati njihove interese. 
To je mogoče doseči zlasti z večjo vključenostjo 
lastnikov v določanje ciljev gospodarjenja, večjo 
prožnostjo in diferenciacijo pri gospodarjenju z 
zasebnimi gozdovi, dopolnitvami gozdarskega 
informacijskega sistema, spremembami podrob-
nega načrtovanja, pripravo načrtov za zasebno 
gozdno posest itn. Uporabnost načrtov enot za 
zasebne gozdne posestnike bi izboljšali tako, da 
bi bili podatki in načrtovane količine dostopni 
za gozdne posestnike. na podlagi sestojne karte 
in digitalnega katastra bi bili podatki o sestojnih 
parametrih (npr. sestojni tipi) in okvirne vrednosti 
načrtovanih ukrepov prikazani na ravni parcel. 

Lastniki bi te podatke pridobili brezplačno oziroma 
bi do njih dostopali na internetu. Proti plačilu bi 
za zainteresirane lastnike (ali skupino lastnikov) 
izdelali načrt za zasebno posest, ki bi bil zaradi 
dostopnosti podatkov cenovno ugoden.

nosilci načrtovanja 
nosilec načrtovanja mora biti javna gozdarska 
služba. Pomembno je, da pri načrtovanju gozdni 
prostor obravnavamo celovito – torej skupaj javne 
in zasebne gozdove, pri čemer je treba upošte-
vati lastniške kategorije in tudi razlike znotraj 
posamezne lastniške kategorije zaradi različnih 
zahtev do gozdov in možnosti gospodarjenja pri 
načrtovanju ciljev in usmeritev.

načrtovanje mora biti bolj kot doslej pove-
zano z upravljanjem in vpeto v gospodarjenje z 
gozdovi. To je pomembno tudi za uresničevanje 
adaptivnega gospodarjenja z gozdovi (kontrolne 
metode). nosilci načrtov enot naj bodo vodje 
krajevnih enot (KE), ki v pripravo načrta vključijo 
revirne gozdarje, ali pa naj bodo vsaj znatno bolj 
kot doslej vključeni v pripravo načrtov. Vodja KE 
namreč dobro pozna gozdne posestnike in pomen 
gozdov, gozdnogospodarsko problematiko in 
druge dejavnosti v enoti. Poudarek pri pripravi 
načrta je na kritični oceni dosedanjega gospodar-
jenja, predvsem pa na odločitvah za prihodnje 
gospodarjenje z gozdovi v enoti.

odsek za načrtovanje na območni enoti izdeluje 
območne gozdnogospodarske načrte in usmerja 
izdelave načrtov enot; odsek zagotavlja skladno 
uresničevanje strateških usmeritev ter kakovost 
načrtov, vsebinsko usmerja delo vodij KE, nudi 
tehnično podporo (npr. GiS orodja), opravi 
večino inventure, še posebno na stalnih vzorčnih 
ploskvah, in del analiz stanja in razvoja gozdov.

ravni načrtovanja
Dosedanje ravni načrtovanja so ustrezne (slika 
1), niso pa ustrezne zasnove načrtovanja na 
posamezni ravni in povezave med ravnmi. Zato 
je treba spremeniti obseg, vsebino in medsebojno 
povezanost načrtovanja na teh ravneh.

območni načrti so bili doslej preobsežni 
in preveč podrobni, zato so se vsebine delno 
podvajale z načrtom enote. Vsebino območnih 
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načrtov je treba nujno omejiti zgolj na strateško 
raven. Tudi pri lovskem načrtovanju so premajhne 
razlike med strateškimi in letnimi načrti. Dese-
tletni načrti bi morali argumentirano in jedrnato 
opredeliti usmeritve za nadaljnji razvoj, upoštevaje 
spremembe v prostoru, interese deležnikov in 
bioloških značilnosti živalskih vrst.

ob pripravi sprememb zakonodaje je bil posre-
dovan tudi predlog, s katerim se ne strinjamo, da 
bi namreč namesto območnih načrtov vpeljali le 
strateški načrt na ravni države, območne načrte pa 
bi ukinili. Tako bi nastala velika vrzel: z enoto bi 
pokrili nekaj tisoč hektarjev (del občine), nasle-
dnja bi bila državna raven. Povsem razumljivo 
je, da na državni ravni potrebujemo podatke o 
gozdovih in gospodarjenju, vendar to ni naloga 
načrta/načrtov, ampak različnih poročil, ki jih 
pripravljajo pristojne službe, sodoben gozdarski 
informacijski sistem pa mora omogočiti pripravo 
poročil na ravni države ali za poljubni predel/
stratum gozdov. Pretirana centralizacija gozdarstva 
ni zaželena. Z regionalnimi (območnimi) načrti 
se je mogoče prilagajati naravnim ter družbenim 
in gospodarskim razmeram, ki so med območji 
pomembno različne. Prostorsko merilo na ravni 
območja (1 : 50000 in 1 : 25000) je ustrezno in 
za nekatere funkcije gozdov sploh najprimernejše 
prostorsko merilo za načrtovanje prostorske rabe 
gozdov (območij s poudarjenimi funkcijami) in 
sodelovanje v prostorskem načrtovanju na ravni 
občin. Prostor gospodarske enote je zato premaj-
hen, prostor države pa prevelik. Regionalna raven 
je ustrezna za načrtovanje upravljanja populacij 
divjadi. Dovolj velik prostor, kot je območje/regija, 
sploh omogoča določanje prioritet pri gospodarje-
nju z gozdovi in s tem učinkovitejše gospodarjenje. 
območni okvir (in območni načrt) je primeren 
za povezovanje in sodelovanje z drugimi dejav-
nostmi v regiji/območju. območja bi pridobila, 
če bi bila skladna z neko politično razdelitvijo; žal 
ta pri nas ni stabilna tako kot v tujini. Število in 
meje občin so se spreminjali, vprašanje pokrajin 
ostaja odprto. V takšnih razmerah je zato smiselno 
ohraniti območja, presoditi pa uravnoteženost 
območij in smiselnost uskladitve njihovih meja 
z občinskimi. 

načrte enot in izvedbene načrte je treba vsebin-
sko bolje povezati, načrti enote so lahko podlaga 

za izdajo odločb. To je mogoče doseči tako, da je 
nosilec izdelave načrta vodja KE, sestojna karta pa 
je pomembna vez med načrtom enote in izvedbo. 

na podlagi načrtov enot revirni gozdarji 
odkažejo drevje za posek, svetujejo lastnikom in 
za določena območja gozdov pripravijo izvedbene 
(gozdnogojitvene, sečnospravilne) načrte (pro-
jekte). Vsi načrti so podlaga za terensko delo, kar 
pomeni, da mora imeti revirni gozdar zadosten 
manevrski prostor za odločanje. na terenu je zato 
ključna prisotnost gozdarskega osebja!

izvedbenih (gozdnogojitvenih in sečnospravil-
nih) načrtov ni treba formalizirati; ne izdelujejo 
se na zalogo, ampak pred izvedbo za določena 
območja, ki so določena z načrtom enote ali 
po presoji javne gozdarske službe; za nekatera 
območja se izvedbeni načrt ne izdelujejo. merila 
za izdelavo izvedbenih načrtov (projektov) so 
lahko: pomen gozdov (javni/zasebni), (so)finan-
ciranje gozdnogospodarskih ukrepov ter velikost 
območja za izvedbo (odkazilo, posek, gojitvena/
varstvena dela).

Relativno večji pomen kot doslej naj ima v 
načrtu gozdnogospodarske enote sestojna karta, 
ki lastniku in revirnemu gozdarju nudi okvirno 
informacijo o stanju gozdnih sestojev ter smerni-
cah (npr. redčenje, prebiranje, pomlajevanje, brez 
ukrepa) in ukrepih (npr. gojitvena dela), hkrati pa 
omogoča pregled nad sestoji za poljubna območja 
(odsek, oddelek, posest, več parcel, lahko tudi 
prostorsko ločenih). Za vsak sestoj so podane 
temeljne (standardizirane) informacije, in sicer 
o površini sestoja in glavnih sestojnih znakih 
ter standardizirane smernice in ukrepi. Sestojna 
karta je uporabna za različna področja pri gospo-
darjenju z gozdovi, lastnike gozdov, izvajalce itn. 
Karta je pomembna za stratifikacijo gozdov in 
zanesljivejšo oceno sestojnih parametrov na nižjih 
prostorskih ravneh. omogoča različne stratifika-
cije (klasifikacije) gozdov, prostorsko določanje 
prioritet ukrepanja (npr. dela, ki so financirana 
ali sofinancirana, dela z večjo ali manjšo stopnjo 
nujnosti izvedbe). Presek sestojne karte z digital-
nim katastrom omogoča posredovanje podatkov 
na ravni parcel oziroma gozdnih posesti. Presek 
sestojne karte z drugimi sloji (npr. gozdne vlake, 
posebnosti/objekti v gozdnem prostoru) je upo-
raben za terensko delo. na nekaterih območjih 
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je neposredna podlaga za odkazilo in svetovanje. 
Sicer pa je treba podroben načrt na ravni sestojev 
pred izvedbo na podlagi terenskega obhoda in 
priprave izvedbenega načrta preveriti, dopolniti 
in detajlirati.Tako je lahko posamezni sestoj 
razdeljen na več negovalnih enot; določijo se npr. 
lokacije pomladitvenih jeder, smeri pomlajevanja, 
kar ni predmet načrta enote. odločitve in ukrepi 
morajo biti prilagojeni stanju sestojev, ki se znotraj 
desetletnega obdobja že zaradi same rasti spre-
minja, ter interesom lastnikov. Gozdnogojitveno 
načrtovanje in odkazilo drevja omogočata stik z 
gozdnimi posestniki in upoštevanje njihovih inte-
resov pri določanju gojitvenih ciljev in ukrepov. 
ob obnovi gozdnogospodarskega načrta enote je 
treba sestojno karto obnoviti oziroma posodobiti. 
Pomembno je, da pri njeni pripravi sodeluje goz-
darsko osebje krajevne enote. Preveriti je treba 
možnost, da revirni gozdarji in drugo osebje KE 
sproti posodabljajo sestojno karto. Vsekakor pa 
je treba ob obnovi načrta spremembe preveriti 
in objektivizirati.

Pri pripravi predlogov sprememb zakona je 
bil posredovan predlog, da gozdni posestnik 
lahko določen obseg poseka (20 do 30 m3) po 
dogovoru z javno gozdarsko službo (navodila, 
evidenca) opravi brez predhodne oznake drevja 
za posek. To naj bi prispevalo k racionalizaciji 
dela revirnega gozdarja. menimo, da je glede na 
posestne razmere količina previsoka, verjetno bi 
takšen način omogočil velik vpliv lesnih trgovcev 
na izbiro drevja, botroval krajam in sporom v goz-
dnem prostoru in zelo zmanjšal vlogo revirnega 
gozdarja. Vsekakor je bolje zagotoviti zadostno 

prisotnost javne gozdarske službe na terenu, hkrati 
pa dopustiti posek (npr. sanitarni posek, drva) le 
manjše količine lesa brez odkazila. Po vzoru Švice 
predlagamo, da je lahko dovoljen posek drevja za 
izpeljavo nege, preskrbo z drvmi ali lastno porabo 
brez označevanja s strani javne gozdarske službe 
do največ 5 m3 na leto na lastnika.

funkcije in kategorija gozdov
Pravni predpisi definirajo veliko funkcij ter 
stopenj njihove valorizacije. Prikazovanje je 
nejasno zaradi števila in prekrivanja območij s 
poudarjenimi funkcijami. Karta funkcijskih enot 
za upravljanje nima posebne uporabne vrednosti, 
uporabnejši so sloji posameznih funkcij gozda. 
Vsebine o funkcijah so premalo povezane s cilji 
gospodarjenja in jasnimi ukrepi (dodani ukrepi ali 
omejitve) zaradi pomena funkcij. Z upravljavskega 
vidika je smiselno prikazovati manj funkcij pri 
okvirnem načrtovanju (območje, enota), v okviru 
načrtovanja večnamenske rabe gozdnega prostora 
pa določati »prednostna območja« za izbrane 
cilje gospodarjenja in ustrezen režim ukrepanja 
za doseganje ciljev. izbrani cilji gospodarjenja so 
podlaga in razlog za izdelavo podrobnega projekta 
za prednostno območje, pri katerem je potrebno 
sodelovanje uporabnikov oziroma naročnikov. 
Pri klasifikaciji na kategorije gozdov je delno 
arhaičen in tradicionalen pristop, ko so bili goz-
dovi razdeljeni na proizvodne gozdove, kjer so 
bile pomembne proizvodne funkcije, varovalne 
gozdove, ki pogosto zaradi odmaknjenosti niso 
bili primerni za pridobivanje lesa, ter na gozdove 
s posebnim namenom, kjer so bile pomembne 

Slika 1: Zasnova načrtovanja
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socialne vloge gozdov. Zaradi nejasnosti in neu-
streznosti poimenovanja (npr. varovalni vs. zaščitni 
gozdovi) je treba kategorizacijo gozdov preveriti 
in dopolniti ter pri tem zagotoviti sodelovanje 
lastnikov in javnosti. na takšnih območjih je treba 
načrtovanje dopolniti zaradi transparentnosti 
porabe javnih sredstev za (so)financiranje del 
in učinkovitosti večnamenskega gospodarjenja. 
Za takšna območja so nujni izvedbeni načrti 
(projekti), znaten del odgovornosti pri pripravi 
projekta prevzame osebje KE.

vsebina in oblika načrtov
Vsebino načrtov (enot in območja) je treba spre-
meniti in posodobiti; načrti naj bodo znatno manj 
obsežni kot doslej, obliko je treba posodobiti, pri-
praviti tudi izdelke, primerne za širšo strokovno in 
laično javnost. Sestanki, delavnice in druge oblike 
participacije, ki so del načrtovalnega procesa, so 
vsaj enako pomembni kot izdelani načrt. 

V sedanjih načrtih je veliko podatkov o stanju 
gozdov, razvoju, različnih analizah in podobno. 
Posebno na ravni rastiščnogojitvenih razredov so 
prikazi stanj gozdnih sestojev znatno preobširni, 
prikazi nekaterih modelov pa tudi odvečni. Ana-
liza stanja gozdov in njihovega okolja ter analiza 
razvoja gozdov in uspešnosti gospodarjenja sta 
pomemben sestavni del načrtovalnega procesa, 
vendar zato ni treba obremenjevati načrtov s 
podatki. Podatki so sestavni del gozdarskega 
informacijskega sistema, ki ga vzdržuje gozdar-
sko načrtovanje. V načrtih za gospodarjenje z 
gozdovi morajo izstopati vsebine, ki zadevajo 
prihodnje gospodarjenje z gozdovi. Razlogi 
za odločitve so pojasnjeni z analizo stanja in 
razvojnih sprememb. V dosedanjih načrtih sta 
bila pomanjkljiva ekonomski in tehnološki vidik, 
zato je treba te vsebine pri načrtovanju dopolniti. 
Posek in spravilo namreč pomembno vplivata na 
večnamensko gospodarjenje z gozdovi, ekonomska 
učinkovitost je pomembna sestavina trajnostnega 
gospodarjenja.

načrti enot naj bodo bolj kot doslej prilagojeni 
posebnostim območja, ki ga obravnavajo. načr-
tov naj se na obremenjuje z besedili iz pravnih 
predpisov, nanje naj se le opozori; v načrtih naj 
bo zapis konkretnih odločitev, ki se izvajajo v 
okviru pravnih predpisov.

gozdarski informacijski sistem 
Za obvladovanje gozdnega prostora, spremljanje 
učinkovitosti gospodarjenja, spremljavo razvoja 
gozdov je potreben sodoben informacijski sistem, 
ki ga je treba posodabljati že zaradi novih tehnolo-
ških možnosti. Javna gozdarska služba pridobiva in 
vzdržuje podatke o gozdovih in gospodarjenju; po 
obsegu izstopajo predvsem podatki s stalnih vzorč-
nih ploskev, ki jih je več kot sto tisoč. Pomembni so 
za spremljavo razvoja gozdov na različnih ravneh, z 
ustreznimi aplikacijami pa je treba izboljšati njihovo 
uporabno vrednost na državni ravni, saj so primerna 
podlaga tudi za poročanje na mednarodni ravni. 
Podatkovne zbirke so pomembne tudi za gozdarsko 
znanost. Prav tako je treba z ustreznimi aplikaci-
jami izboljšati potencialno vrednost podatkov za 
upravljavce, gozdne posestnike, lokalne skupnosti 
in vso drugo zainteresirano javnost. Pripraviti je 
treba aplikacijo, ki bo omogočila dostop gozdnih 
posestnikov do podatkov o svojem gozdu, prav 
tako bi lahko dostopale do podatkov licencirane 
osebe/institucije.

Kontrola uspešnosti gospodarjenja
Kontrola uspešnosti gospodarjenja je pomanj-
kljiva, a zelo pomembna na različnih ravneh. 
V načrtih je treba opredeliti načine oziroma 
kazalnike spremljanja uspešnosti gospodarjenja. 
njen sestavni del je evidenca opravljenih del ter 
presoja učinkovitost opravljenih del. To je še 
posebno pomembno na območjih, kjer so dela 
(so)financirana.

drugo
Za učinkovito delovanje javne gozdarske službe 
je treba poenostaviti nekatere administrativne 
postopke. Gozdarji bodo tako lahko več na 
terenu, kjer gospodarjenje z gozdovi tudi poteka. 
Pri načrtovanju in gospodarjenju je nujna večja 
povezanost krajevne enote z lokalnimi deležniki, 
več samostojnosti in s tem tudi odgovornosti je 
treba prenesti na krajevno enoto, oboje je povezano 
z večjo kreativnostjo dela gozdarjev, ki doslej ni 
bila zadosti izrabljena. Pri določanju strukture 
poseka je treba puščati več manevrskega prostora 
izpeljavi zaradi upoštevanja npr. semenskih let, 
spreminjanja razmer na trgu lesa.
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načrtovanje je sestavni del upravljanja gozdov; 

večji poudarek kot doslej naj bo namenjen aktiv-
nemu upravljanju z gozdovi in gozdnim prosto-
rom. Poleg klasičnih gozdarskih vsebin je treba 
delovanje (načrtovanja in upravljanja) razširiti 
na področje voda, varstva narave, turizma in 
izobraževanja.

sklep
Gozdarsko načrtovanje je instrument za uresniče-
vanje večnamenskega, trajnostnega in sonaravnega 
gospodarjenja z gozdovi. Znatno je prispevalo 
k uspešnemu razvoju gozdov v Sloveniji. V 

zadnjih šestdesetih letih se je njihovo stanje zelo 
izboljšalo in se približuje stanju, ko bo mogoče z 
ustreznimi sonaravnim gospodarjenjem izkori-
ščati celotni prirastek gozdov. Večja raba gozdov 
in vse večji okoljski in socialni pomen terjata 
premišljeno – načrtno ravnanje z gozdovi, ki bo 
v korist gozdov, lastnikov in javnosti. nikakor 
pa ne želimo divje liberalizacije, od katere bi 
imeli koristi posamezniki na račun gozdov in 
širše družbe. načrtovanje in celotno upravljanje 
z gozdovi je treba stalno posodabljati. menimo, 
da predlagane konceptualne spremembe lahko 
prispevajo k racionalnejšemu načrtovanju in 
upravljanju gozdov.

oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire Biotehniške fakultete in Zavod za gozdove 
Slovenije sta v sodelovanju z Gozdarskim inšti-
tutom Slovenije 11. oktobra 2012 v nazarjah 
organizirala posvetovanje z naslovom Premena 
smrekovih nasadov na rastiščih predalpskih 
jelovo-bukovih gozdov«. na več kot dese-
tini gozdov v Sloveniji je izmenjana drevesna 
sestava. med njimi prevladujejo nasadi smreke 
na rastiščih listavcev, ki so potencialno najbolj 
ogroženi. Drugotni čisti smrekovi sestoji imajo 
vrsto neugodnih lastnosti, tako na primer lahko 
zmanjšujejo rodovitnost rastišča – še posebno na 
silikatnih podlagah, zmanjšujejo vrstno razno-
likost številnih, na gozd vezanih organizmov, 
so ogroženi zaradi ujm in namnožitve žuželk, 
kar postaja še posebno izrazito ob podnebnih 
spremembah, njihovo pomlajevanje pa je ote-
ženo. Po drugi strani izjemno priraščajo, hkrati 
so cene smrekovih sortimentov med najvišjimi 
v skupini najbolj razširjenih drevesnih vrst v 
Sloveniji. Poleg vedenja o ekologiji premen je pri 
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gozdnogojitvenih odločitvah zato pomembno 
iskanje primerne srednje poti med ekologijo 
in ekonomijo.

namen posvetovanja je bil soočiti rezultate 
novejših raziskav problematike premen smrekovih 
nasadov s praktičnimi izkušnjami ter izoblikovati 
usmeritve za gospodarjenje v prihodnje. Posve-
tovanja so se udeležili vodje odsekov za gojenje 
gozdov Zavoda za gozdove Slovenije, vodje 
krajevnih enot in revirni gozdarji iz območne 
enote nazarje, raziskovalci gozdarskega inštituta 
Slovenije in oddelka za gozdarstvo Biotehniške 
fakultete, predstavnica gozdarske inšpekcije in 
predstavnik lastnika – Ljubljanske nadškofije. 
Pridružili so se nam tudi trije gostje: prof. dr. Eric 
Zenner in dr. Jeri Peck iz ZDA ter podiplomska 
študentka Lucia Dankova iz Slovaške. 
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V kabinetnem delu smo prisluhnili štirim pred-
stavitvam (slika 1). najprej sta mag. Vid Preložnik 
in marijan Denša iz ZGS oE nazarje predstavila 
Stanje in prihodnje gospodarjenje z nasadi smreke 
na nazarskem. nato je sledila predstavitev doc. dr. 
matjaža čatra iz Gozdarskega inštituta Slovenije, ki 
je predstavil splošna izhodišča premen smrekovih 
gozdov in izpostavil pomen podsaditve listavcev. 
mag. Jurij Rozman (ZGS)in dr. Jurij Diaci (BF) 
sta predstavila možnosti premene smrekovih 
nasadov z naravno obnovo in izpostavila pomen 
dolgoročne spremljave gojitvenih ukrepov s 
trajnimi raziskovalnimi ploskvami. Zoran Grecs 
(ZGS) je predstavil različne vidike gospodarjenja 
z iglavci v Sloveniji v prihodnje. Kabinetni del 
posveta smo zaključili z diskusijo, v kateri so bili 
izpostavljeni vidiki sajenja smreke kot predkulture 
v prihodnosti, podnebnih sprememb, dosedanjih 
rezultatov dela, ekonomike smrekovih nasadov 
in tveganosti gospodarjenja. 

V popoldanskem delu je sledila terenska 
delavnica na Krašici. Delež zasmrečenih gozdov 
v oE nazarje se počasi, a vztrajno zmanjšuje (iz 

19.000 ha do 15.000 ha v obdobju od leta 1991 
do 2011). na Krašici se delež smreke zaradi 
velikega deleža sestojev v priraščanju in mlajših 
sestojev bistveno ne spreminja, veča pa se delež 
plemenitih listavcev in delno bukve, medtem 
ko delež jelke nazaduje. najprej smo si ogledali 
ohranjeni sestoj predalpskih jelovo-bukovih 
gozdov Šentjoški vrh in spregovorili o pomenu 
in problematiki gozdnih rezervatov (slika 2). 
Sledil je ogled trajnih raziskovalnih ploskev za 
proučevanje razvoja in nege nasadov smreke. 
Spoznali smo dobro priraščanje šestdesetletnega 
nasada (14–17 m3/ha/leto) ter ugodne vplive 
redčenja na stabilnost, kakovost, poprečno 
debelino, zmes (raznovrstnost) in enostavnejšo 
izpeljavo nege z vsakim naslednjim ukrepom 
(slika 3). Revirni gozdar Franc matko nas je 
nato popeljal skozi nekaj tipičnih slik krašiških 
gozdov in nam predstavil del svojih izkušenj, 
ki jih je pridobil v treh desetletjih in pol dela z 
gozdovi. V nadaljevanju smo izpeljali delavnico 
v oddelku 15c, kjer smo v skupinah razmišljali o 
uvajanju odraslega sestoja v obnovo. Delavnico 

Slika 1: Povezovanje raziskovalnega in stro-kovnega dela na delav-nicah je za raziskovalce priložnost za posredovanje 
izsledkov in seznanjanje s težavami praktičnega usmerjanja gozdov, praktikom pa omogoča vpogled v nove vsebine 
in načine objektivnega preverjanja uspešnosti gojenja gozdov. (Foto: Gal Fidej)
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smo zaključili z diskusijo in ogledom trajnih 
raziskovalnih ploskev za naravno obnovo, ki jih 
Katedra za gojenje gozdov spremlja že dvajset 
let (slika 4).

Posvetovanje smo izpeljali kljub zaostrenim 
finančnim razmeram. Številni udeleženci Zavoda 
za gozdove Slovenije so se ga udeležili na lastne 
stroške in prispevali k uspešnosti prireditve. 
Posebno pomemben izid posvetovanja je bil v 
povezovanju raziskovalnega dela, gozdarskega 
načrtovanja in konkretne izpeljave ukrepov na 
terenu. organizacijo delavnice je podrlo ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje v sklopu financiranja 
raziskovalnega projekta CRP V4-1124 Ukrepi za 
izboljšanje izkoriščenosti proizvodnih potencia-
lov gozdov, za kar mu izrekamo iskreno zahvalo. 
Posebna zahvala velja domačinom, ZGS območni 
enoti nazarje za odlično organizacijo ter umeš-
čanje vsebinskih in družabnih strani srečanja v 
primerno okolje.

Usmeritve za premeno smrekovih nasadov 
v sloveniji, izoblikovane na posvetovanju 
za izpopolnjevanje premen zasmrečenih 
gozdov v nazarjah
Zaradi vedno pogostejših vremenskih skrajnosti 
je potreben večji poudarek premenam.

V Sloveniji je 13 % gozdov s spremenjeno in 
izmenjano drevesno sestavo. med temi gozdovi 
prevladujejo enovrstni smrekovi nasadi, veči-
noma rastiščno neustrezni, biotsko in abiotsko 
nestabilni in razvojno izjemno ogroženi, še 
posebno v razmerah podnebnih sprememb. 
Postopne premene smrekovih nasadov izvajamo 
že več kot pol stoletja. Uspehe dokumentirajo 
gozdarski načrti, vendar vedno pogostejše vre-
menske skrajnosti terjajo še večji poudarek 
premenam. na tak način lahko vzpostavimo 
naravnejšo drevesno sestavo in odpornejšo 
zgradbo sestojev. omenjeno še posebno velja 
za zasebne gozdove, kjer opuščanje gospodar-
jenja vodi v večja tveganja za naravne ujme in 
kalamitete podlubnikov. 

Slika 2: Gozdni rezervat Šentjoški vrh je pomembna referenca za zasmrečene predalpske jelovo-bukove gozdove, 
zatočišče za ogrožene vrste ter semenski vir za spontano širjenje bukve in jelke v okoliške nasade. Raziskave zgradbe 
in pomlajevanja lahko prispevajo k boljšim odločitvam v gospodarskih gozdovih. (Foto: matjaž čater) 
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nenaravne smrekove gozdove razvrščamo v 
skupine, v katerih usmerjamo nadaljnji razvoj 
gozdov po dinamiki, ki jo terja njihova stopnja 
ogroženosti (1–3):
–  s pospešeno obnovo gozda z vzpostavitvijo 

naravnejše drevesne sestave – naravna obnova, 
obnova s sajenjem (iniciranje skupin semenja-
kov) in kombinirana obnova,

–  z gojitvenimi ukrepi: uravnavanje drevesne 
sestave in krepitev stojne stabilnost gozda.
Sajenje smreke zunaj naravnih rastišč je pove-

zano s tveganji. Glede na rastišča, ekspozicijo in 
preskrbljenost tal z vodo bi bilo treba oblikovati 
skupine rastišč, kjer je sajenje smreke mogoče, 
pogojno mogoče in neprimerno. V drugi skupini 
rastišč smreko pretežno sadimo kot predkulturo, 
vendar je v tem primeru zelo pomembna kakovostna 
nega zaradi oblikovanja želene zmesi drevesnih vrst.

Tudi v gozdovih, ki se težko obnavljajo po 
naravni poti, je mogoča naravna obnova. 

obnova smrekovih nasadov je zahtevna zaradi 
motenj v kroženju snovi, kar sproža različne 

Slika 3: Trajna raziskovalna ploskev na Krašici; sestoj starosti 62 let, neredčen, temeljnica znaša 78 m2/ha, lesna 
zaloga 940 m3/ha, zgornja višina 27,8 m, povprečni volumenski prirastek 17 m3/ha/leto. Kontrolne ploskve brez 
ukrepanja so pomembne za izračun naravne temeljnice, skupne proizvodnje in preverjanje učinkovitosti gojitvenih 
ukrepov. (Foto: matjaž čater)

sukcesijske odzive vegetacije; na karbonatnih 
podlagah pogosto nastaja evtrofikacija rastišč, 
na silikatnih podlagah pa zakisanje tal. Raziskave 
in izkušnje kažejo, da je nasemenitev uspešnejša, 
kadar so sestoji pred uvajanjem v obnovo nekoliko 
bolj sklenjeni in pritalna vegetacija še ni preveč 
razvita. S tega vidika je pomembno, da intenzivna 
redčenja opravimo v prvi polovici proizvodne 
dobe, v drugi polovici pa so redčenja zmernejša 
ali jih opustimo. Poleg tega je smiselno z obnovo 
začeti zgodaj. To omogočita nadzor nad razvojem 
pritalne vegetacije in daljša pomladitvena doba, 
s katerima lahko vplivamo na raznomernost in 
mozaičnost sestojev v nastajanju (več notranjega 
robu, posredne nege).

Uspeh obnove je odvisen od rastišča v vseh nje-
govih odtenkih. Pomlajevanje je nekoliko olajšano 
na nekarbonatnih podlagah ter na mikrorastiščih, 
kjer je zeliščna plast slabše razvita. najbogatejša 
in mezofilna rastišča so pogosto bolj podvržena 
evtrofikaciji in razrasti zelišč in trav. Zaradi buj-
nega razvoja pritalne vegetacije na površinah v 
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Slika 4: Pogled na veliko neograjeno eksperimentalno vrzel, osnovano pozimi leta 1992. Vidno je naravno smrekovo 
mladje v zgornjem delu, kjer je bila evtrofikacija rastišča manj izrazita.  čeprav je naravna obnova zasmrečenih 
gozdov zahtevna, lahko s kakovostnim odkazilom in upoštevanjem semenskih let naravno obnovimo veliko sesto-
jev. Uspešnost naravne obnove bi lahko še izboljšali s pripravo tal na izbranih mestih (prekopavanje) in obžetvijo 
naravnega mladja, vendar se za te ukrepe redko odločamo. (Foto: matjaž čater)

obnovi je pomembno upoštevati semenska leta 
in pospeševanje polnilne plasti. Bolj kot doslej je 
smiselno z obžetvijo naravnega mladja sproščati 
naravno nasemenitev.

V velikopovršinskih nasadih so ključnega 
pomena semenjaki;. največ bukve se npr nase-
meni neposredno pod drevesi, v oddaljenosti 
več kot 20 m je bukovega mladja manj kot 1 %. 
Kjer izrazito primanjkuje semenjakov, je smiselno 
razpršeno vnašanje manjših skupin bukve in jelke. 
Pomlajevanje plemenitih listavcev je zaradi večje 
pogostosti semenjenja in večjega doleta semena 
pogosto zadovoljivo.

na območjih, kjer je obnova zelo otežena (npr. 
vrtače), je smiselno podsajevanje bukve v skupi-
nah. Uporabljamo sadike lokalne provenience 
ali celo puljenke.

Vsem ciljnim drevesnim vrstam mora biti 
omogočeno pomlajevanje in preraščanje.

Divjad s selektivnim objedanjem posredno 
pospešuje smreko in tako značilno vpliva na 

vrstno sestavo bodočih sestojev. če je z izsledki 
kontrolne metode potrjeno, da je mladju ciljnih 
drevesnih vrst zaradi objedanja onemogočeno 
preraščanje v višje plasti gozda, je potrebno 
zmanjševanje gostot velike rastlinojede divjadi. 
Ker s pomlajevanjem oblikujemo gozdove za 
prihodnje stoletje, je v povezavi z napovedanimi 
podnebnimi spremembami vpliv divjadi toliko 
pomembnejši.

Skupinska zaščita naj se uporabi le izjemoma 
(npr. sajenje bodočih semenjakov). Hkrati pa je 
na velikopovršinskih nasadih smreke treba zago-
toviti primerno prehransko kapaciteto za divjad, 
npr. z uravnoteženim razmerjem razvojnih faz, 
ohranjanjem grmovnic in pionirskih drevesnih 
vrst, ureditvijo in rednim vzdrževanjem (košnjo) 
pasišč. Pri usklajevanju razmerja med rastlinsko 
in živalsko sestavino gozda je pomembno vključe-
vanje lastnika gozda, ki naj pozna pomen naravne 
drevesne sestave in tudi vlogo divjadi za nemoteno 
delovanje gozdnega ekosistema.

Gozdarstvo v času in prostoru
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od 20. junija do 15. oktobra 2012 je na območju 
celotne Slovenije potekal obsežen popis gozdov in 
gozdnih ekosistemov. V tem obsegu popis poteka 
vsakih pet let in zagotavlja pomembne podatke 
o stanju gozdov. Cilj je ugotavljanje osnovnih in 
zanesljivih podatkov o trenutnem stanju gozdov 
na nivoju celotne države. S podatki prejšnjih veli-
koprostorskih popisov (inventur, monitoringov) 
pa lahko sledimo tudi različnim procesom, ki se 
dogajajo v njih. 

V juniju (20. 6. in 22. 6. 2012) smo na Goz-
darskem inštitutu Slovenije pripravili uvajalni 
seminar in terensko delavnico, ki se ju 
je udeležilo 47 popisovalcev, predvsem 
sodelavcev iz Zavoda za gozdove Slovenije. 
Prvi dan smo predstavili pomen moni-
toringa gozdov in gozdnih ekosistemov 
2012 za Slovenijo. V nadaljevanju pa smo 
natančneje predstavili posamezne sklope 
terenskega popisa. nato je sledil odhod 
na vzorčne ploskve v mostecu, kjer je bil 
predstavljen protokol dela na terenu, temu 
je sledilo delo po skupinah na ploskvah. 
Povprečna velikost vzorčne ploskve je 2 
ara (r = 25,23 m), sestavljena je iz štirih 
koncentričnih ploskev, ki pogojujejo kako 
in kateri znak se snema na različnih 
površinah ploskve. Zaradi zagotavljanja 
nepristranskega gospodarjenje na vzorčni ploskvi 
in s tem pravilnosti snemanih podatkov ploskev 
in drevesa na njem ne smejo biti označena s 
številkami ali znaki. 

Terenska delavnica je potekala 22. 6. 2012 na 
območju Postojne (skupine iz Z Slovenije) in Celja 
(skupine iz V Slovenije). Z vključitvijo skupin v 
terensko delo je bilo zagotovljeno, da so bili postopki 
meritev razumljeni in morebitne nejasnosti takoj 
odpravljene. Po tem datumu je vsaka območna 
enota terenski del popisa usklajevala glede na 
njihove stalne delovne obveznosti.

na 712 stalnih koncentričnih vzorčnih ploskvah 
(KPP), na vzorčni mreži 4 x 4 km, smo snemali 
splošne lastnosti rastišča in sestoja, dendrometrij-
ske podatke dreves (stanje in koda drevesa, obseg 
debla, socialni položaj in višini tretjega ter četrtega 
najdebelejšega drevesa), prisotnost in dimenzije 

Popis gozdov in gozdnih ekosistemov za leto 2012
tankega živega drevja ter odmrle lesne biomase ter 
izpolnjevali anketni opis prisotnih funkcij gozdov. 
Popisovalce smo prosili tudi za izboljšavo opisov 
dostopov do ploskev, saj s tem lahko prihranimo 
kar nekaj delovnih minut, včasih celo ur. Večina 
popisovalcev je redno sodelovala s terenskimi 
ekipami Gozdarskega inštituta in s tem skrbela 
za ustrezen pretok informacij o poteku snemanja.

Znotraj oddelka za načrtovanje in monitoring 
gozdov in krajine Gozdarskega inštituta Slovenije so 
bile organizirane tri terenske ekipe. Poleg snemanja 
ploskev je njihovo delo zajemalo tudi kontrolo dela 

popisovalcev. Kontrola 5 % vseh ploskev na mreži 
4 x 4 km je obvezna in namenjena čimprejšnjemu 
ugotavljanju napak (slučajnostnih in sistematičnih) in 
njihovemu odpravljanju. Skupna ocena kontrolorjev 
služi oceni zanesljivosti in kakovosti popisa 2012. V 
letu 2012 smo ponovno snemali šestintrideset ploskev. 
izbrali smo jih tako, da smo za vsako terensko ekipo 
preverili vsaj eno ploskev. Rezultati kontrol so poka-
zali, da je največ nejasnosti in netočnosti pri meritvah 
odmrle lesne biomase, ki jo merimo na najširšem 
radiju ploskve (25,23 m). napake zaradi spremembe 
načina merjenja premera oz. obsega (premerka-Pi 
meter) so bile izrazitejše le na posameznih območnih 
enotah. Različni načini oz. inštrumenti za merjenje 
višin pa so prav tako botrovali razlikam v višinah 
dreves (do 3 m). Vse napake smo zabeležili in jih bomo 
upoštevali pri logičnih kontrolah, obdelavi vnesenih 
podatkov ter popravkih terenskega priročnika.

Predstavitev terenskega dela popisa v mostecu (foto: GiS)
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individualno zaščito listavcev je treba upo-

rabljati bolj selektivno – le v manjši meri za 
posebne namene (npr. vnos skupin dreves, ki bi 
služili kot bodoči semenjaki). Trenutno je indivi-
dualne zaščite preveč in uspehi niso sorazmerni 
s stroški in onesnaževanjem okolja (plastika, ki 
pogosto ostaja in razpada v gozdovih). Težišče 
prizadevanj za večji delež listavcev ni v zaščiti, 
temveč v poznavanju ekologije pomlajevanja in 
v negi mladovij.

Uspeh premene je odvisen od celostnega 
usmerjanja gozda, kjer je osrednjega pomena 
označevanje drevja za posek.

Terenska delavnica je pokazala, da je obnova 
smrekovih nasadov zelo zahtevna; značilno bolj 
kot obnova naravnih, ohranjenih gozdov. Vendar 
je tudi v gozdovih, ki se težko obnavljajo po 
naravni poti, mogoča naravna obnova. Pogoji 
za to se ne oblikujejo šele z obnovitvenimi 
sečnjami, ampak skozi celoten razvoj sestojev. 
Poglavitno orodje za obnovo je sečnja, ki temelji 
na premišljeni izbiri drevja za posek (odkazilo) 
in je kakovostno opravljena, vključno s spravi-
lom in gozdnim redom. V sestoju s sečnjo (in 
drugimi deli) uravnavamo abiotične in biotične 
dejavnike ter konkurenčne razmere med vrstami. 
V prevelikih vrzelih prevladajo zelišča in trave, v 
premajhnih se mladje ne razvija, oboje pomeni 
zastoj v razvoju gozda in gospodarsko škodo. 
Za celovit pristop z nego skozi vse življenjsko 
obdobje sestoja in usmerjanje poseka je potrebno 
posebno znanje. Pretehtano odkazilo lahko 
privarčuje veliko sredstev za sajenje, usmerja 
rast v najvrednejša drevesa, zmanjšuje tveganje 
gospodarjenja in zagotavlja habitate organizmom 
(načrtovano ohranjanje grmovnic, odmrlih 
dreves). 

Zato sta stalnost gozdarja v revirju in njegovo 
nenehno izpopolnjevanje osrednjega pomena 
za uspeh premen. Poleg tega je za preverja-
nje učinkovitosti gojenja smiselno urediti tudi 

eksperimentalne vrzeli, kjer periodično s kvan-
tificiranjem preverjamo pravilnosti odločitev. 
omenjene razmere so tipičen primer, kjer odkazilo 
nestrokovnjaka (npr. lesnega trgovca, izvajalca 
del) lahko vodi v dolgotrajne motnje delovanja 
gozdnega ekosistema.

Še tako kakovostno odkazilo je razvrednoteno, 
če se posek, spravilo in gozdni red ne opra-
vijo tako, da v največji mogoči meri ohranimo 
nepoškodovano preostalo drevje, podmladek 
in mladje ter gozdna tla. Zato je treba gojenje 
gozdov in tehnologijo izkoriščanja medsebojno 
uskladiti in ju prilagoditi konkretnim rastiščnim 
in sestojnim razmeram. Pri usklajevanju pogosto 
pozabljamo na pripomočke, kot je npr. gojitveno-
-transportna meja. Sodobne tehnologije (strojna 
sečnja, izvlek celih debel z žičnimi žerjavi ipd.) 
temeljijo predvsem na ekonomski racionalizaciji 
in vse prevečkrat premalo upoštevajo ali celo 
onemogočajo strokovne težnje za povečano 
raznomernost sestojev.

Le gozdarsko izobražen in ozaveščen lastnik 
gozda bo kakovostno, dosledno in ob pravem 
času opravil sečnjo in spravilo ter gojitvena in 
varstvena dela oziroma bo za delo najel kako-
vostne izvajalce. od aktivnega lastnika lahko 
pričakujemo tudi večje zanimanje za gozdarsko 
načrtovanje. Zato je usmerjeno izobraževanje 
lastnikov gozdov prav tako pomembno za uspeh 
premen.

naši predhodniki so pred dobre pol stoletja 
dobro začeli strategijo posrednih premen smreko-
vih nasadov. S časom se je nabralo precej izkušenj 
in znanja o premah ter z njima določen ugled v 
tujini. Vendar mora znanje zaživeti v vsakem 
revirju, pa tudi izpopolnjevati ga je treba. Pri 
premenah se zavzemamo za celosten pristop, ki 
bo upošteval vse vidike gozdarstva od ekologije, 
varstva in gojenja gozdov, lovstva, naravovarstva, 
tehnologij izkoriščanja in trga.
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V letu 2012 je bilo poleg 712 stalnih koncen-
tričnih vzorčnih ploskev posnetih tudi 47 ploskev 
na vzorčni mreži 16 x 16 km in deset intenzivneje 
snemanih večjih ploskev. na njih vsako leto zbiramo 
naslednje informacije o sestojih in drevesih: splošne 
lastnosti rastišča in sestoja, dendrometrijske podatke 
dreves (stanje in kodo drevesa, obseg, socialni 
položaj, osutost in vidljivost krošenj, porumenelost 
krošenj, višini tretjega in četrtega najdebelejšega 
drevesa), prisotnost in mere tankega živega drevja 
ter odmrle lesne biomase, prisotnost funkcij gozdov 
ter bolezni in poškodb drevja. 

V vložišču GiS so bili 9.11. 2012 zbrani vsi 
popisni listi; vnesenih je bilo 90 % popisnih listov. 
Po vnosu vseh podatkov in logičnih kontrolah 
podatkovnih zbirk ter protokolih za popravljanje 
napačnih podatkov bodo podatki pripravljeni za 
osnovno obdelavo. Gozdarski inštitut Slovenije 

podatke velikoprostorskih popisov uporablja v 
različnih raziskavah ter za poročanje Konvenciji o 
onesnaževanju zraka na velike razdalje in Kjotskem 
protokolu. Pridobljene podatke potrebujejo tudi 
pristojni ministrstvi (mKo, miP) ter druge vladne 
službe (ARSo, SURS …) za oblikovanja državnega 
in mednarodnega poročanja in gozdarske politike.

Sodelavcem Gozdarskega inštituta Slovenije in 
Zavoda za gozdove Slovenije se zahvaljujemo za 
sodelovanje pri popisu gozdov in gozdnih ekosiste-
mov za leto 2012. Za dodatne informacije o popisih 
gozdov in gozdnih ekosistemov od leta 1985 naprej 
priporočamo branje Strokovnih in znanstvenih del 
Kontrolna vzorčna metoda v Sloveniji (št. 134) iz 
leta 2009. 

mag. Špela PLAninŠEK
za oddelek za načrtovanje in monitoring 

gozdov in krajine 

Prva evropska konferenca na temo kmetijsko-gozdar-
skega sistema (ang.: Agroforestry), organizirana pod 
okriljem European Agroforestry Federation-EURAF), 
je potekala od 9. do 10. oktobra letos v Bruslju. 

EURAF je novoustanovljena nevladna orga-
nizacija, katere namen je promocija kmetijsko-
-gozdarskega sistema (KGS). organizacija je še 
posebno dejavna na področju oblikovanja Skupne 
kmetijske politike (SKP); politike, ki je v  minulem 
obdobju spregledala pomen KGS in pripomogla 
k zmanjšanju števila dreves in gozdnih ostankov 
v kmetijski krajini. EURAF si tako prizadeva, da 
KGS dobi prostor v obeh stebrih SKP. 

V ta namen je bila organizirana konferenca, na 
kateri so sodelovali znanstveniki iz  sedemnajstih 
držav Evropske unije ter iz Severne Amerike in 
Afrike. Predstavljenih je bilo več kot  petdeset pri-
spevkov, s katerimi je bila prikazana izjemna pestrost 
KGS v Evropi in njihov pomen pri reševanju izzivov 
na področju obnovljivih virov energije,  podnebnih 
sprememb, ohranjanja okolja ter biotske pestrosti.

Gozdarski inštitut Slovenije je s prispevkom 
Agroforestry systems – its implementation in research 

and forestry practice in Slovenia predstavil doslej 
znane ugotovitve o KGS v Sloveniji in možnost za 
uveljavitev posameznih podsistemov pri nas.

Udeleženci konference smo svoje poglede o KGS 
povzeli v sedmih točkah:
1. tradicionalne oblike KGS morajo biti prepo-

znane, nove prakse pa promovirane,
2. KGS mora dobiti mesto v okviru SKP,
3. drugi steber SKP mora vsebovati širok nabor 

ukrepov spodbujanja KGS, s čimer bi se povečale 
možnosti implementacije SKP v različnih okoljih,

4. drugi steber SKP naj vsebuje ukrepe, s katerimi 
bo kmetom omogočeno ohranjanje in obnavlja-
nje tradicionalnih oblik KGS,

5. Program razvoja podeželja vseh EU držav naj vse-
buje ukrepe za spodbujanje in ohranjanje KGS,

6. površine KGS na kmetiji naj se štejejo v kvoto 
zemljišč, prepuščenim za ekološke funkcije, 

7. učinke, ki jih KGS prispeva k ublažitvi pod-
nebnih sprememb, je treba upoštevati tudi v 
politiki EU iz področja podnebnih sprememb 
in okolja. 

Tine PREmRL

Prva evropska konferenca na temo kmetijsko-gozdarskega sistema

Gozdarstvo v času in prostoru

Kar tri dogodke obenem smo pospra-
vili pod streho. Slišati je bilo tudi 
mnenja, da bi vsak od teh dogodkov 
zaslužil svojo prireditev. mogoče smo 
gozdarji preveč skromni, širše javnosti 
in tudi sedme sile ne znamo privabiti 
medse. Kje so tisti časi, ko je marko 
Kmecl v Galerijo iGLG uspel pripeljati 
številne negozdarje. Žal je bila tudi 
tokrat, kljub trem zanimivim dogod-
kom, dvorana le na pol zasedena.

Povezovalec, pa tudi recitator, predse-
dnik Zveze gozdarskih društev Slovenije, 
nas je takole uvedel v prireditev: »Gospe 
in gospodje, danes imamo priložnost, 
da stopimo v prijetno razpoloženje ob 
poslušanju glasbe, ki jih v naša čutila 
pošilja nevsakdanja zasedba duo ustne 
harmonike in harfe. Za nas bosta danes 
vse možne čare iz navedenih dveh instru-
mentov izvabljala gospa Bronislava 
Prinčič in gospod Vladimir Hrovat, oba 
znana in priznana glasbenika. 

vladimir hrovat je vsestranski 
akademski glasbenik, multiinstrumen-
talist in skladatelj. Po osnovni profesiji 
violinist, dolgoletni član Simfonikov 
RTV Slovenija, katerega glavno solistično glas-
bilo pa je v zadnjem obdobju ustna harmonika, 
ki jo je – skupaj z mandolino – uspel spraviti 
na slovenske in tuje koncertne odre. S pomočjo 
seminarjev se trudi prispevati tudi k širjenju in 
dvigovanju kakovosti igranja na to malo, tako 
rekoč »žepno glasbilo«. Kot skladatelja pa ga 
pritegnejo različne glasbene zvrsti, sicer po večini 
s področja t. i. resne glasbe, zasedbe pa so zelo 
pisane: njegov opus zajema paleto od skladb za 
posamična glasbila, komorne skupine, različne 
zborovske skupine do simfoničnih zasedb. Za 
svoja dela je prejel več različnih nagrad, kar je, 
med drugim, prispevalo k spodbudam za njegovo 
nadaljnjo ustvarjalnost.

slovesnost ob 70-letnici gozdarskega vestnika in predstavitvi 
knjige za naš gozd – gozdarska anketa 1941 in monografije 
sto en  gozdar v sto letih marka Kmecla
8. november popoldne, velika sejna dvorana Gozdarskega inštituta Slovenije

bronislava Prinčič je harfo doštudirala na 
ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu prof. 
Rude Ravnik Kosi. Že med študijem je sodelovala 
v različnih komornih sestavih in je bila nagrajenka 
tekmovanj mladih glasbenikov. Poleg mesta 
prve harfistke orkestra Slovenske filharmonije, 
pa solo harfistke ljubljanske opere se je ves čas 
izpopolnjevala na raznih mojstrskih tečajih in je 
bila tudi študentka podiplomskega študija harfe 
v Gradcu pri prof. Arcoli Clarck. Zadnja leta se 
posveča predvsem pedagoškemu delu na glas-
benih šolah v Kranju, na Jesenicah, v Ljubljani 
in v novem mestu. Skozi glasbene igrice skuša 
glasbo, predvsem pa harfo, predstaviti najmlaj-
šemu občinstvu.«

Gozdarstvo v času in prostoru
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ob 70-letnici gozdarskega 
vestnika so obujali svoje uredniške 
izkušnje uredniki marko Kmecl, 
mag. Živan Veselič, mag. Robert 
Robek in mag. Franc Perko.

ob izidu knjige za naš gozd – 
Gozdarska anketa 1941 sta spre-
govorila prof. dr. Boštjan Anko 
in mag. Franc Perko, ki sta delo 
tudi uredila.

Knjigo sto en gozdar v sto letih 
pa je predstavil njen avtor marko 
Kmecl. Za izhodišče svojega dela 
si je izposodil misel francoskega 
akademika, pisatelja in filozofa 
Amina maaloufa: Nobena od minut 
ki jih živimo, ne bi obstojala, brez 
tisočletij, ki so bila pred njo.

marko Kmecl še zapiše: Izposo-
jena misel francoskega akademika 
Maaloufa se mi je zdela zelo pri-
merna za uvodno pojasnilo, zakaj 
zbirati podatke o naših kolegih goz-
darjih in jih kot nekakšno nani-
zanko zapisati v obliki monografije. 
Zgodovino delajo ljudje, gozdarstvo 
pa gozdarji.

Kmecl  je zapisal tudi: Hrvaški gozdarji, ki jim tudi pri nas 
priznavamo uspešno strokovno tradicijo, so izdali že pet zajetnih 
zvezkov z biografijami svojih gozdarjev, ki so absolvirali visoko 
gozdarsko šolo v Zagrebu; v njih so tudi naši starejši kolegi, ki so 
študirali pri njih, preden je leta 1948 (1949 op.)   začela delati 
slovenska gozdarska fakulteta.

Vsem tistim, ki bodo imeli kakršen koli pomislek o izboru, 
avtor odgovarja: V osnovi pa je izbor vendarle subjektiven – torej 
avtorski.

Knjiga je zanimivo delo, pri prebiranju se sprehodimo tudi 
skozi zgodovino gozdarstva zadnjega stoletja.

Knjigo lahko naročite pri založniku: ToRion, d. o. o., Topni-
ška ul. 43, Ljubljana, tel.: 031 517 722.

mag. Franc PERKo

medved, m., L. Kutnar, J. Gričar, D. Jurc, R. 
Robek, m. Piškur in sod. 2011: 

gospodarjenje z gozdom za 
lastnike gozdov 
Kmečki glas, Ljubljana, 312 str.
Priznam, ko sem pregledoval postavitev predza-
dnje številke Gozdarskega vestnika v letu 2012 
in v njej kot zadnji zapis prebral nekrolog za 
pokojnim, veliko prezgodaj umrlim kolegom dr. 
mirkom medvedom, za izid knjige, ki vam jo 
želim čisto kratko predstaviti, sploh nisem vedel. 
Ko mi jo je pred dnevi prijatelj z Gozdarskega 
inštituta pokazal, sem debelo gledal in moje prvo 
vprašanje je bilo: »Kako da te knjige ni še nihče 
predstavil v našem strokovnem glasilu?« čeprav 
neusposobljen, moram to storiti sam, že zaradi 
pokojnega mirka, ki ga sicer nisem bližje poznal, 
a sva bila podobnih let in je v delo vložil veliko 
svojega znanja, organizacijskih in uredniških 
moči. Že v uvodu lahko zapišem – upravičeno je 
bil ponosen nanjo in zdaj, ko ga ni več med nami, 
ostaja pomnik nanj in na njegovo delo. 

mirko medved je v uvodu napisal, da je 
knjiga, ki jo predstavljamo, simbolično darilo 
raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije 
lastnikom gozdov in drugim državljanom ob 
mednarodnem letu gozdov, ki ga spremlja slogan 
Gozdovi za ljudi. iz tega stavka povzemamo dvoje: 
njeni avtorji so skoraj izključno (morda s kakšno 
izjemo) raziskovalci Gozdarskega inštituta (poleg 
šestih, v naslovu omenjenih koordinatorjev glav-
nih poglavij jih je še več kot dvajset in jih v tem 
kratkem poročilu žal ne morem našteti) in ima 
svoje ciljne bralce – predvsem lastnike gozdov. 
njim je torej prirejena vsebina, ki je, kot pač 
lahko presodim, dovolj poljudna, a tudi strokovno 
korektna. Razdeljena je na šest sklopov: Gozdovi 
v svetu in pri nas (koordinator mirko medved), 
Gozd kot ekosistem (koordinator Lado Kutnar), 
načrtovanje in gojenje v gozdu (koordinatorka 
Jožica Gričar), Zdravje gozda (koordinator Dušan 
Jurc), Pridobivanje lesa (koordinator Robert 
Robek) in Gozdni proizvodi (koordinator mitja 
Piškur). Knjigo zaključuje poglavje Literatura in 
viri. Besedilo zaobjame skoraj vsa področja goz-
darstva, je ustrezno strnjeno, napisana so ključna 
dejstva, spoznanja in podatki, ki so podkrepljeni 
z bogatim in kakovostnim slikovnim gradivom, 

fotografijami, slikami (risbami) in preglednicami. 
Pomislil sem: »Saj tu je na 300 straneh v zelo 
všečni obliki (in v trdi vezavi) v grobem strnjeno 
skoraj vse znanje, ki sem si ga nekoč, prilagojeno 
takratnemu vedenju, pridobil pri študiju goz-
darstva in ga po tridesetih letih že bolj ali manj 
pozabil.« Kako tako knjigo berejo lastniki gozdov, 
posebno tisti brez posebne gozdarske izobrazbe? 
odvisno od njihovega zanimanja, a zagotovo bo 
skoraj vsak izmed njih, če mu le gozd pomeni kaj 
več kot le kubike, ki jih je treba čim prej pretvoriti 
v evre, našel poglavje ali več poglavij, ki jih bo z 
zanimanjem prebral. Deloma bo to zanje zahtevno 
branje, a marsikaj, še posebno iz zadnjih treh 
poglavij, je zelo aktualno. Knjigo priporočam 
kot pomožni učbenik na vseh stopnjah šolanja 
za gozdarske poklice, enako strokovnjakom, ki 
delujejo v stičnih področjih z gozdarstvom. V 
časih, ko se zdi, da je gozdarstvo čisto na dnu (v 
»podnu«, bi rekli mi Rovtarji), ko smo med seboj 
nesložni, če že ne skregani, drugi pa nas porivajo 
na rob in nas štejejo za odvečne, nam izid takšnega 
dela, podobno kot nedavni izid poljudne knjige 
Za gozdove in ljudi (Pahernikova ustanova, 2012), 
dviga samozavest in, upam, prinaša tudi večjo 
naklonjenost sodržavljanov. 

Dr. igor DAKSKoBLER

KnjiževnostGozdarstvo v času in prostoru
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Književnost
macesnovi gozdovi v sloveniji
Vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega 
macesna in slečnika
igor Dakskobler, Lado Kutnar
izdaja: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
Si - 1000 Ljubljana, Založba Silva Slovenica in Zveza 
gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 
Ljubljana, 2012

Pred bralci je prva od več strokovnih publikacij, 
ki nam bodo predstavile površinsko skromno  
zastopana a izredno zanimiva slovenska gozdna 
rastišča. Prva med njimi je namenjena macesnovju. 
Po njej bodo poleg gozdarjev gotovo z veseljem 
segli tudi naravovarstveniki in ljubitelji visoko-
gorja. Kljub omejenim finančnim sredstvom, bi 
bilo vredno tovrstne publikacije natisniti v večjem 
številu izvodov. Pa si oglejmo, kaj ob številnih 
čudovitih barvnih posnetkih rastlinstva mace-
snovja prinaša prvi zvezek.  

V asociacijo Rhodothamno-Laricetum Willner 
& Zukrigl 1999 uvrščamo naravne sestoje mace-
sna v (alti)montanskem in subalpinskem pasu 
(od 520 do 1.900 m nm. v.) v Julijskih Alpah, 
Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. 
naseljujejo zelo strma do prepadna osojna 
skalnata pobočja v pasu bukovih in jelovo-
-bukovih gozdov ter pomole in police v ostenjih 
nad zgornjo mejo uspevanja bukve. Pogosto 
so dolgotrajen pionirski stadij na nekdanjih 
visokogorskih planinah, kjer je bila potencialna 
naravna vegetacija nekoč bukov ali smrekov 
gozd. osnovne značilnosti so vrzelasta drevesna 
plast, prevlada macesna v vseh sestojnih plasteh, 
njegovo dobro pomlajevanje, bogata grmovna in 
zeliščna plast, v kateri je veliko vrst, značilnih za 
subalpinski pas. macesnovi gozdovi na odma-

knjenih in težko dostopnih policah in pomolih 
so med najbolj ohranjenimi, najbolj prvobitnimi 
gozdnimi sestoji v slovenskih Alpah, primerljivi s 
pragozdnimi ostanki v severnem delu Dinarskega 
gorstva. To je tudi evropsko varstveno pomemben 
habitatni tip ( HT 9420) in življenjski prostor 
nekaterih varstveno pomembnih, redkih in (ali) 
zavarovanih gliv, lišajev in semenk: Laricifomes 
officinalis, Laetiporus huroniensis = L. montanus, 
Letharia vulpina, Linnaea borealis, Cypripedium 
calceolus in Listera cordata ter gozdnih kur: Tetrao 
urogallus, T. tetrix.

mag. Franc PERKO

UVoDniK
2 franc PerKo Gozdarski vestnik prehaja v 70. Letnik
58 franc PerKo Gojiti, prepoznati, poznati in tržiti
122 franc PerKo Kako naprej? Pogled nazaj!
178 franc PerKo Do kje še lahko gremo?
234 franc PerKo nič ni stalnega, tudi gozdovi ne!
290 franc PerKo Komu daje gozd več: lastniku ali javnosti?
342 franc PerKo Slovenskemu gozdarskemu izobraževanju in strokovnislovenski publicistiki  
 časi dolgo niso bili naklonjeni
414 franc PerKo Ali si niso razmere po tri četrt stoletja kar preveč podobne?

ZnAnSTVEnE  RAZPRAVE
3 maarten de groot, tine hAUPtmAn, gabrijel seljAK
 Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji
 The First Record of the Invasive »Zigzag« Sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) in Slovenia
8 dan bUrgAr KUŽelIčKI,  darij KrAjčIč
 Vključevanje deležnikov v pripravo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot  
 na območju natura 2000
 Participation of Stakeholders in Creation of Forest Management Plans for Management  
 Units on Natura 2000 Sites
59 matjaž gUčeK, Andrej bončInA, jurij dIAcI, dejan fIrm, Aleš PoljAnec, tihomir rUgAnI
 Gozdovi s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo: značilnosti, valorizacija in gospodarjenje 
 Forests with Direct and Indirect Protection Function: Characteristics, Valorisation and Management
72 blaž černe, miran hAfner
 Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa  
 (Rupicapra rupicapra L.) na območju Zahodnih Karavank
 Spatial Distribution, Habitat Characteristics, and Population Management of Chamois  
 (Rupicapra rupicapra L.) in the Western  Part of the Karavanke Range
 Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov: evropski kostanj
123 matija KloPčIč, Andrej bončInA
 Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju
 Dynamics of Silver Fir-European Beech Forest Stands in the Past Century
137 milan KobAl, Igor PrIdIgAr, marko UdovIč, mitja PIŠKUr, Primož sImončIč
 masa in volumen koreninskega sistema, vej in debla v povezavi z nadzemnimi merami drevesa -  
 primer za jelko (Abies alba mill.) na rastiščih Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) marinček & al., 1993
 Mass and Volume of Root System, Branches and Stem in Relation to the Above-Ground Measures  
 of a Tree – Case Study of Silver Fir (Abies alba Mill.) on Omphalodo-Fagetum Sites (Tregubov 1957)  
 Marinček & al., 1993
141 G. von WÜHLiSCH, m. BAJC (prevod), R. BRUS, A. mARinŠEK, T. GREBEnC, BoŽič, G.:  
 Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov: trepetlika in beli topol
179 mitja PIŠKUr
 Poraba industrijskega okroglega lesa v Sloveniji
 Industrial Roundwood Consumption in Slovenia
183 jurij mArenče, Špela PezdevŠeK mAlovrh, janez Krč
 organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek  
 v realizaciji možnega poseka v zasebnih gozdovih
 Forest Exploitation Organization and Technology and their  
 Contribution to the Realization of Feasible Cut in Private Forests
195 lado KUtnAr, Živan veselIč, Igor dAKsKobler, dušan robIč
 Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških  
 in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov
 Typology of Slovenian forest sites according to ecological and vegetation conditions for the purposes  
 of forest management
235 miha Krofel, Klemen jerInA
 Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi:  vzroki in možne rešitve
 Review of Human-Bear Conflicts: Causes and Possible Solutions
253 P. vAKKArI, m. bAjc, A. drŽAj, r. brUs, h. KrAIgher  
 Tehnične smernice za ohranitev in rabo genskih virov: navadna in puhasta breza
276   Špela PlAnInŠeK, janez PIrnAt
 Predlogi za izboljšanje sistema funkcij gozdov v Sloveniji
 Proposals for Improvement of the System of Forest Functions in Slovenia
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291 miran hAfner, blaž černe
 Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus capreolus L.) na Jelovici z obrobjem
 The Effects of Environmental Factors on Roe Deer (Capreolus capreolus L.) Body Mass on Jelovica and its Periphery
369 b. r. stePhAn, I. WAgner, j. KleInschmIt, m. PerUŠeK,  g. boŽIč, r. brUs, h. KrAIgher
 Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov – lesnika in drobnica
415 tina sImončIč1, Andrej bončInA
 Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi
 Concept of Priority Areas in Multi-objective Forest Management Planning

STRoKoVnE RAZPRAVE
16 tine grebenc, marko bAjc, hojka KrAIgher
 molekularna identifikacija biokomponente gozdnih tal
 Molecular Identification of Forest Soil Bio-component
21 Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov –bresti
37 Peter ŽeleznIK, tine grebenc, hojka KrAIgher
 Pregled metod monitoringa dinamike ogljika v drobnih koreninah in z dekompozicijo opada
 Review of Monitoring of C Dynamics in Fine Roots and Litter Decomposition
103 Klemen jerInA, maja AndrIč, Andrej bončInA, rok černe, tomaž devjAK, jurij dIAcI,  
 marko jonozovIč, Aleš KAdUnc, Irena KAvčIč, Andrej Kobler, Ivan Kos,  
 miha Krofel, lado KUtnAr, Aleksandra mAjIč - sKrbInŠeK, miha mArenče,  
 Anton mArInčIč, zdravko mIKlAŠIč, viktor mIKlAvčIč, tom nAgel, mirko PerUŠeK,  
 boštjan PoKorny, dušan roŽenbergAr, matija stergAr
 izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih  
 vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo
108 jože jeromel, jože morI Šesta licitacija visoko kakovostnega lesa v Sloveniji
165 janez Šemrl Preseke in mejni kamni med oddelki v GGE Pokljuka
189 egon rebec 
 Aktiviranje lesnega potenciala iz zasebnih gozdov
 Activation of Wood Potential from Private Forests
215 jakob levec 
 Težave gozdarskih gospodarskih družb pri delu v slovenskih gozdovih in njihov predvideni razvoj
218 jože Prah
 oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v produkt razvoja
 Charcoal Burning, a possibility for including several forest roles into a developmental product
 PoVZETKi PoSVEToVAnJA 
223 Anica zAvrl bogAtAj, luka zAjec; mKgP,  
 16. 11. 2011 Komisija gozd - les
 Akcijski načrt za uveljavitev gospodarskega kompleksa Gozdarstvo – Lesna predelava
225 jošt jAKŠA, dragan mAtIjAŠIć, rok PIseK, Aleš PoljAnec
 možni posek v slovenskih gozdovih in možnosti za njegovo realizacijo v obdobju 2011–2020
226 franc Pohleven Les – strateška surovina Slovenije
227 darinka KozInc, liljana brAjlIh
 Center predelave lesa Trnovo
227 branko roŽIč Količevo, d. d., in razvoj
228 franc Pohleven, Igor mIlAvec, frenk KovAč, mitja PIŠKUr, rafael vončInA
 Les opredeliti kot strateško surovino Slovenije
307 tina čebUl, nike KrAjnc, mitja PIŠKUr
 Cene lesnih goriv v izbranih državah Evrope
 Wood Fuel Prices in Selected European Countries
313 boris rAntAŠA
 Presoja možnosti uporabe ekonomskega domoljubja za povečanje prodaje slovenskega lesa in lesnih izdelkov
 Assessment of Possibilities of Using Economic Patriotism for Increasing  
 the Sale of Slovenian Wood and Wood Products
317 tina čebUl, nike KrAjnc
 Predelava lesa v energetske namene
 Wood processing for energy purposes
343 franc PerKo
 70 let Gozdarskega vestnika
348 Špela PlAnInŠeK, janez PIrnAt
 Zasnova meril in kazalnikov funkcij gozdov
 Basis for Criteria and Indicators of Forest Functions
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358 mitja cImPerŠeK
 Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev
 Protecting and Growing Yew are Mandatory Assignments of Foresters
392 marija seKIrnIK
 Usposabljanje in izobraževanje gozdnih delavcev
 Training and Education of Forest Workers
429 matjaž mIKoŠ
 Prispevek k zgodovinskemu pregledu razvoja hudourništva in hudourničarstva v Sloveniji
 A Contribution to History of Torrent Control Theory and Practice in Slovenia
440 vida PAPler-lAmPe
 Razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih gozdovih
 Spatial Distribution and health Condition of Pinus nigra in the Forests of Bled

STALiŠčA in oDmEVi 
401 Prof. dr. jurij dIAcI, prof. dr. Andrej bončInA, doc. dr. david hlAdnIK, dr. Klemen jerInA,  
 prof. dr. janez Krč, viš. pr. mag. milan ŠInKo
 Predlog za razvoj organiziranosti gozdarstva s spremembami in dopolnitvami Zakona o gozdovih
403 Živan veselIč, jurij begUŠ, zoran grecs, marko jonozovIč,  
 janez logAr, dragan mAtIjAŠIć, Aleš PoljAnec
 Stališče strokovnega sveta Zavoda za gozdove Slovenije do sprememb Zakona o gozdovih
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